
 

 

 

 

 Startuje kolejna edycja „Grantów na granty!”   

Celem ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki przedsięwzięcia jest wspieranie podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki w zwiększaniu efektywności ubiegania się o granty finansowane z budżetu Unii 

Europejskiej ze środków pochodzących z programy ramowego Horyzont Europa. 

W ramach inicjatywy finansowane są:  

 koszty związane z opracowaniem wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 miesięcy przed jego 

złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, 

 jednorazowy  dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani  

w proces opracowania wniosku projektowego 

Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest złożenie przez wnioskodawcę wniosku projektowanego na wezwanie 

konkursowe Komisji Europejskiej albo Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych (ERC) w ramach 

programu badawczo-szkoleniowego Euratom oraz programu Horyzont Europa, z uwzględnieniem projektów 

finansowanych w ramach partnerstw europejskich i misji. 

Wnioski można składać od poniedziałku 25 września 2022 r. w Zintegrowanym Systemie Usług dla  

Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania. Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie KPK.  

 

 ERC Mentoring Initiative w Polsce – wsparcie dla naukowców aplikujących  

o granty ERC 

ERC Mentoring Initiative to inicjatywa zaproponowana przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych 

(European Research Council – ERC) w celu zwiększenia uczestnictwa w grantach ERC instytucji z krajów, które 

osiągają mniejsze sukcesy w staraniu się o granty z programów ramowych (w tym z Polski). Rada utworzyła 

bazę mentorów, w skład której weszli naukowcy, którzy wcześniej zasiadali w panelach oceniających ERC oraz 

laureaci grantów ERC i udostępniła tę bazę państwom członkowskim. 

W Polsce do inicjatywy przystąpiły największe agencje finansujące badania: Narodowe Centrum Badań 

 i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Fundacja na Rzecz 

Nauki Polskiej. 

Szczegółowy opis zasad działania ERC Mentoring Initiative dostępny jest na stronie internetowej. 

Nabór ma charakter ciągły, a wnioski przyjmowane są poprzez interaktywny formularz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://osf.opi.org.pl/app/
https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.kpk.gov.pl/startuje-kolejna-edycja-grantow-na-granty
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research/inicjatywa-erc-mentoring
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research/inicjatywa-erc-mentoring/zgloszenie-udzialu-w-inicjatywie-erc-mentoring-initiative


 

 

 SONATA 18 

SONATA 18 to konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora 

w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 01.01.2015- 31.12.2020).  

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 

12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. 

Nabór wniosków trwa do 15 grudnia 2022 r. (do godziny 16:00). 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2023 r. 

 

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF. 

 

 OPUS 24 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs OPUS 24, który jest konkursem otwartym dla wszystkich 

naukowców na projekty badawcze w tym te realizowane w formacie Lead Agency Procedure.  

Współpraca we wszystkich dziedzinach nauki z Czechami, Słowenią, Austrią, Szwajcarią, Niemcami, 

Luksemburgiem i Belgią-Flandrią. 

Nabór wniosków będzie trwał do 15 grudnia 2022 r. do godziny 16:00 

 

Więcej informacji znajdzie Państwo na stronie NCN. 

 

 

 PRELUDIUM BIS 4 

Konkurs PRELUDIUM BIS 4 skierowany jest do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie.  

Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów 

badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.   

 Konkurs PRELUDIUM BIS 4 wspiera międzynarodowa mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani  

do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową 

Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). 

Nabór wniosków będzie trwał do 15 grudnia 2022 r. (do godziny 16:00).  

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.  

 

 

 

 

 

https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus24
https://osf.opi.org.pl/app/


 V Międzynarodowa Konferencja Naukowa GlobState 2022 
 

W dniach 28-30 listopada 2022 r. w Warszawie odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

GlobState 2022 zatytułowana Shaping National Security to Meet Challenges of Future Operational 

Environment: The Central and East European Perspective.  

Tegoroczna edycja konferencji organizowana jest w imieniu Szefa Sztabu Generalnego WP przez Centrum 

Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.  

Celem tegorocznej konferencji jest stworzenie podstaw do szerokiej dyskusji na temat wyzwań przyszłego 

środowiska bezpieczeństwa i środowiska operacyjnego. 

Konferencja będzie prowadzona w formie hybrydowej (online i stacjonarnie). Część stacjonarna 

zorganizowana będzie w Centrum Konferencyjnym Ministra Obrony Narodowej w Warszawie  

(ul. Żwirki i Wigury 9/13). 

Szczegółowy program, zaproszenie do nadsyłania referatów oraz wszystkie sprawy organizacyjne i link 

do rejestracji znajdziecie Państwo na stronie Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP.  

 

 Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i technologia w administracji publicznej” 
 

Władze akademickie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej mają zaszczyt zaprosić na 

Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo i technologia w administracji publicznej”, która odbędzie się  

22 listopada 2022 r. w kampusie Uczelni (ul. Jutrzenki 135). 

Konferencja podejmie istotne zagadnienia, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i technologii, które coraz 

częściej stanowią nieodłączny komponent życia człowieka. 

Konferencja skierowana jest do pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, a także praktyków 

zainteresowanych problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zarzadzania miastami oraz 

nowoczesnej technologii. 

Szczegółowej informację oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie Uczelni 

Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. 

 

 

 

SZKOLENIA 
 

 Webinarium: „ABC przygotowania wniosku projektowego w Horyzoncie Europa” 
 

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na szkolenie on-line „ABC przygotowania wniosku projektowego  

w Horyzoncie Europa”.  

Szkolenie odbędzie się 21 listopada 2022 r.  (poniedziałek) w godzinach 10:00-14:30, poprowadzi je  

Ekspert KPK - Joanna Niedziałek. 

Głównym tematem szkolenia będzie przekazanie wiedzy uczestnikom szkolenia na co zwrócić uwagę 

przygotowując wniosek projektowy do projektów badawczo-innowacyjnych, projektów innowacyjnych oraz 

projektów wspierających.  

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny na wydarzenie znajdziecie Państwo na stronie KPK. 

 

 

 

Pytania i uwagi dotyczące konkursów z Newslettera prosimy kierować do WNiZP: 

– mgr Wiesława Krakowska (w.krakowska@akademia.mil.pl; tel. 261-813-421) 

https://cdissz.wp.mil.pl/pl/pages/globstate2022/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMGsCOP6A7BkdtbsYfhoOdmeFEoDhNMtkySKwVGr9Q13dzVQ/viewform
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projektowego-w-horyzoncie-europa-2
mailto:w.krakowska@akademia.mil.pl

