
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ERC Mentoring Initiative w Polsce – wsparcie dla naukowców 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) uruchomiła nową inicjatywę 

mentoringową, która ma pomóc w zwiększeniu uczestnictwa w grantach ERC instytucji z państw osiągających 

mniejsze sukcesy w staraniu się o granty z programów ramowych, w tym z Polski. 

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

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

na Rzecz Nauki Polskiej. Zainteresowani naukowcy mogą zgłaszać się do Działu Krajowego Punktu 

Kontaktowego w NCBR, który pełni rolę Koordynatora inicjatywy. DKPK będzie wskazywać mentorów  

z bazy udostępnionej przez ERC i inicjować kontakt pomiędzy aplikującym a mentorem. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie KPK 

 

 Komisja zwiększyła budżet programu Horyzont Europa o prawie 562 mln euro 

Komisja Europejska przyjęła dziś zmianę Programu Pracy Horyzontu Europa na lata 2021–2022, zwiększając 

budżet o prawie 562 mln euro, w celu wsparcia innowacji ekologicznych, cyfrowych i w obszarze zdrowia oraz 

pomocy przesiedlonym naukowcom z Ukrainy. Budżet programu na lata 2021 i 2022 wynosi obecnie prawie 

16 mld euro. 

Zmiana Programu Prac obejmuje również działania mające na celu pomoc naukowcom, którzy wcześniej 

prowadzili badania w Ukrainie. W ramach nowego programu MSCA4Ukraine, który jest częścią Działań Marii 

Skłodowskiej-Curie, kwota 25 mln euro pozwoli przesiedlonym naukowcom kontynuować pracę  

w akademickiej lub pozaakademickiej organizacji przyjmującej w państwach członkowskich UE lub  

w państwach stowarzyszonych w ramach programu Horyzont Europa oraz wesprzeć ich w ponownym 

zainstalowaniu się w Ukrainie, kiedy możliwe już będzie odbudowanie krajowych zdolności naukowych  

i innowacyjnych. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie KPK 

 

 Przyszłość polskiej cyfryzacji w zmieniającym się świecie. Nowa publikacja NCBR 

W jakim kierunku zmierza cyfryzacja w Polsce? Jakie technologie wykorzystują rodzime firmy? Eksperci 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach cyklu „Krajobraz innowacji”, opracowali nową publikację 

„Cyfrowa przyszłość dzieje się u nas”.  

Raport pokazuje w jaki sposób polskie firmy odpowiadają na globalne wyzwania gospodarcze i technologiczne 

związane z cyfryzacją i Przemysłem 4.0. Jednocześnie wskazuje, które dziedziny i jakie obszary są  

w szczególności rozwijane dzięki środkom będącym w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Dowiadujemy się też z niego, które regiony przodują w rozwoju technologii cyfrowych, a także ile kosztują 

projekty B+R związane z cyfryzacją. 

 

Tekst Raportu znajdziecie Państwo na stronie NCBR 

 

https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research/inicjatywa-erc-mentoring
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca4ukraine-scheme-to-support-researchers-from-ukraine
https://www.kpk.gov.pl/komisja-zwiekszyla-budzet-programu-horyzont-europa-o-prawie-562-mln-euro
https://www.gov.pl/web/ncbr/cyfrowa-przyszlosc-dzieje-sie-u-nas


 

 Nabory wniosków w konkursach Europejskiego Funduszu Obronnego 

Informujemy, iż już 21 czerwca br. ruszają pierwsze nabory wniosków w konkursach ogłoszonych przez 

Europejski Fundusz Obronny. Głównym celem Europejskiego Funduszu Obronnego jest wzmacnianie 

konkurencyjności, efektywności i innowacyjności europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora 

obronnego w całej Unii. EDF pozwoli wzmocnić interoperacyjność systemów obronnych państw europejskich. 

Rozwój wymiaru obronnego UE, komplementarnego wobec NATO, wzmocni bezpieczeństwo europejskie  

i Rzeczypospolitej Polskiej. 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych naborów dostępne są na stronie Komisji Europejskiej 

 

 Konkurs nr 12/2022 Runda 1 w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa  

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności 

państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs nr 12/2022 Runda 1. Finansowanie może być 

przeznaczone na badania naukowe lub prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zapewniające uzyskanie PGT Projektu określonego  

w założeniach do Projektu. Projekty mogą być finansowane do 100% kosztów kwalifikowalnych Projektu.  

Zakres tematyczny: 1. Opracowanie, implementacja i ocena bezpieczeństwa algorytmów postkwantowych  

pk. APQ. 2. System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K) / 

SAP-35. 3. Wpływ wysiłku bojowego i transportu lotniczego na bezpieczeństwo nurków bojowych w trakcie 

realizacji podwodnych działań bojowych/ TULIPAN V. 4. Innowacyjny zintegrowany system diagnostyki 

polowej i stacjonarnej inwazji pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych na obszarach PKW 

(DIAGNOTROP). 5. Opracowanie systemu oceny zdolności personelu latającego do służby w powietrzu  

na podstawie rejestracji parametrów układu krążenia podczas lotów oraz w warunkach symulowanego 

oddziaływania przeciążeń (SymuLBNP). 

Generator wniosków jest dostępny w systemie informatycznym: https://osf.opi.org.pl 

Termin naboru wniosków: od 13.06.2022 r., od godz. 9.00 do 13.07.2022 r., do godz. 16.00. 

Dokumentację konkursową znajdziecie Państwo na stronie NCBR 

 

 IV Konkurs INFOSTRATEG  

Przypominamy, iż trwa nabór wniosków w IV konkursie w ramach Strategicznego Programu INFOSTRATEG 

„Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”. Konkurs obejmuje cztery 

tematy w ramach programu:  TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy; TEMAT 5. 

Inteligentna maszyna do zbierania jabłek; TEMAT 7. Inteligentny dyspozytor korespondencji; TEMAT 8. 

Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte są kontakty z min. jednym  

z wymienionych urzędów: Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego lub Urzędem Skarbowym). 

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl). 

Nabór wniosków trwa do 18 sierpnia 2022 r. (do godziny 16:00). 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie NCBR 

  

 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=44181033;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://osf.opi.org.pl/
https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-nr-122022
https://www.gov.pl/web/ncbr/ogloszenie-iv-konkursu-infostrateg-na-projekty-tematyczne


  1,2 mld euro czeka na innowatorów zajmujących się tematyką transportu 

Naukowcy i przedsiębiorcy zainteresowani tematyką transportu wciąż mogą ubiegać się o granty w tej 

dziedzinie, zarówno w ramach konkursów klastra 5: Klimat, energia, mobilność, jak i zaproszeń do składania 

wniosków publikowanych w ramach partnerstw europejskich. 

W ramach klastra 5 wkrótce otwarte zostały tematy konkursowe (HORIZON-CL5-2022-D6-02), które 

obejmują wyzwania związane z logistyką, mobilnością w miastach i infrastrukturą transportową. Całkowity 

budżet konkursu wynosi 91 mln euro, a termin składania wniosków upływa 6 września 2022 r. 

W dniu 23 czerwca 2022 roku upływa termin składania wniosków na konkursy ogłoszone w ramach 

Europe’s Rail Joint Undertaking. Do wyboru wnioskodawcy mają 6 tematów, z łącznym budżetem 

wynoszącym 234 mln euro. 

Wspólne Przedsięwzięcie SESAR 3 (SESAR to badanie ATM – zarządzanie ruchem lotniczym – w ramach 

jednolitego europejskiego nieba) ogłosiło dwa zaproszenia do składania wniosków, każdy z 17 tematami  

i łącznym budżetem ponad 143 mln euro. Termin składania wniosków w obu naborach (wszystkie 34 tematy) 

to 13 października 2022 r. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie KPK 

 

 Kończą się nabory wniosków w konkursach NCN  

Przypominamy, iż jeszcze tylko do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00 trwają nabory w konkursach 

Narodowego Centrum Nauki:  

MINIATURA 6, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego  

w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu 

badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. 

PRELUDIUM 21 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora.  

W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł  

na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie 

PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego. 

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny  

pod adresem https://osf.opi.org.pl 

 

 Nadchodzące konkursy Narodowego Centrum Nauki 

Od dnia 15 czerwca br. uruchomione zostaną dwa konkursy NCN: 

SONATA BIS 12 - konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, 

realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy 

doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem 

MAESTRO 14 - konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację 

pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających 

poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe. 

Dokumentacja konkursowa będzie dostępna na stronie NCN 

 

https://www.kpk.gov.pl/12-mld-euro-czeka-na-innowatorow-zajmujacych-sie-tematyka-transportu
https://osf.opi.org.pl/
https://www.ncn.gov.pl/konkursy-krajowe


 

  Postęp czy regres? Jaki będzie świat po nowej zimnej wojnie? 

Celem konferencji jest przedstawienie prognoz na nadchodzące dziesięciolecia w oparciu o analizę wydarzeń 

minionych dekad XXI wieku. Organizatorzy wydarzenia chcą przyjrzeć się obszarom związanym z polityką 

wewnętrzną i zagraniczną państw, współczesnymi konfliktami i ich skutkami, szeroko rozumianej 

problematyce bezpieczeństwa, zmianom zachodzącym w stosunkach międzynarodowych, kwestii 

posthumanizmu oraz wszelkim istotnym transformacjom społecznym, kulturowym i gospodarczym, mającym 

miejsce we współczesnym świecie. 

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 września 2022 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych  

i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ul. Narutowicza 59a.  

Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny, znajdą Państwo na stronie Konferencji 

 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowy ‘wielki kryzys’. Oblicza, przebieg  

i skutki pandemii COVID-19 

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Partnerzy, wychodząc 

naprzeciwko potrzebom badawczym związanym z wielopłaszczyznową analizą zjawiska pandemii COVID-19, 

pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych naukowców, analityków, ekspertów, w szczególności  

z dziedziny medycyny, socjologii, ekonomii, politologii, nauk o bezpieczeństwie, do uczestnictwa  

w interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowy ‘wielki kryzys’. Oblicza, przebieg  

i skutki pandemii COVID-19”. 

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 października 2022 r. w Wyższej Szkole Biznesu  

i Przedsiębiorczości, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Akademicka 12. 

Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny, znajdą Państwo na stronie Konferencji 

 

 

  EDF Information Day & Networking Event 

On 30 June and 1 July 2022, the European Commission organises an Information Day and a Networking Event 

for potential applicants to the European Defence Fund (EDF) 2022 calls for proposals. The European 

Commission Directorate-General for Defence Industry and Space (DG DEFIS) would like to invite you to an 

information event on the EDF 2022 calls for proposals. This is a free, two-day event organised in hybrid 

mode, and participants can choose to participate on-site in Brussels or online. The EDF provides €8 billion over 

2021-2027 for defence research and development in all operational and technological domains through annual 

work programmes. At the event, the Commission will present the EDF 2022 call topics, participation modalities 

and submission process. 

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny na wydarzenie znajdziecie Państwo na stronie EDF 

 

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

– mgr Monika Szpura (m.szpura@akademia.mil.pl; tel. 261-814-478) 

 

 

 

SZKOLENIA 

https://forms.office.com/r/ybGKTs5iPU
https://konferencja.org.pl/?page_id=85&lang=en
https://european-defence-fund-information-days2022.b2match.io/
mailto:m.szpura@akademia.mil.pl

