
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Polska dogania Europę pod względem nakładów na B+R 

W 2021 roku krajowe nakłady na badania i rozwój (tzw. GERD) w relacji do PKB wzrosły po raz kolejny 

osiągając 1,44% PKB, a nakłady przedsiębiorstw (BERD) - 0,91% PKB. Zgodnie z opublikowanymi przez 

Główny Urząd Statystyczny danymi nominalnie  wielkość nakładów wyniosła ponad 37 mld złotych,  

a odróżnieniu od części krajów europejskich, w Polsce pandemia nie zahamowała wzrostu wydatków na ten 

cel. Na przestrzeni dziesięciu lat, poziom nakładów w relacji do PKB w Polsce zwiększył się blisko dwukrotnie, 

co jest efektem zarówno udzielanego wsparcia (źródłem 37% ze wspominanych 37 mld zł nakładów były 

instytucje rządowe i samorządowe - w tym NCBR, a 18,6% podmiotów korzystało ze środków Komisji 

Europejskiej w działalności B+R), jak i postępującej transformacji gospodarki.  

Więcej informacji wraz z przekierowaniem do Raportu GUS znajdziecie Państwo na stronie NCBR 

 

 Poszukiwanie partnerów do projektów w konkursach 2023 Horyzontu Europa 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na swojej stronie internetowej udostępniło narzędzia ułatwiające 

zbudowanie konsorcjum realizującego projekt w Horyzoncie Europa, lub dołączenie do konsorcjum  

już istniejącego. Zainteresowani udziałem w konkursach programu Horyzont Europa mogą publikować swoje 

profile i planować spotkania indywidualne za pośrednictwem platformy B2Match. Wszyscy potencjalni 

wnioskodawcy, którzy byli zarejestrowani na spotkania brokerskie mogą umawiać kolejne spotkania. Możliwe 

są również nowe rejestracje. Platformy te będą działały do czasu zakończenia naboru.  

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie NCBR 

 

 Euratom: partnerstwo Pianoforte opublikowało tematy konkursowe 

Europejskie partnerstwo na rzecz badań nad ochroną przed promieniowaniem jonizującym (Pianoforte) 

opublikowało tematy na projekty badawcze, które pojawią się w pierwszym konkursie. Otwarcie konkursu 

planowane jest na przełomie marca i kwietnia 2023 r. 

Celem partnerstwa jest poprawa ochrony społeczeństwa, pracowników, pacjentów i środowiska przed 

narażeniem środowiskowym, zawodowym i medycznym na promieniowanie jonizujące. Partnerstwo skupia  

58 partnerów reprezentujących 22 kraje Unii Europejskiej, a także Wielką Brytanię  

i Norwegię.  Koordynatorem jest Francuski Instytut Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego 

(IRSN).  Projekt jest współfinansowany przez program Euratom Unii Europejskiej. 

Jednym z konkursowych obszarów badawczych będzie rozwój metod oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem 

oraz możliwości technologicznych w zakresie radzenia sobie ze scenariuszami wynikającymi z zagrożeń 

wojennych lub konfliktów zbrojnych lub klęsk żywiołowych z uwzględnieniem kwestii społecznych, 

etycznych i prawnych. 

 

Więcej informacji na temat konkursu znajdziecie Państwo na stronie Pianoforte 

 

https://www.gov.pl/web/ncbr/polska-dogania-europe-pod-wzgledem-nakladow-na-br
https://www.kpk.gov.pl/poszukiwanie-partnerow/poszukiwanie-partnerow-2
https://pianoforte-partnership.eu/news/the-topics-for-the-1st-pianoforte-partnership-call-for-proposals-that-will-be-held-in-spring-2023-are-known


 

 Nabór wniosków w programie „Społeczna odpowiedzialność nauki II” 

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło II edycję programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”. 

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których celem jest popularyzacja nauki oraz projektów związanych 

z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa. 

Program składa się z dwóch modułów:  

1. „Popularyzacja nauki” –  w ramach którego wspierana jest realizacja projektów polegających na: 

popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz  

na promocji nauki; organizacji przedsięwzięć ukazujących przydatność wiedzy naukowej w codziennym 

życiu; organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej; 

popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym; 

2. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” –  w ramach którego jest wspierana realizacja projektów 

polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki  

lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu i udostępnianiu w postaci elektronicznej 

Nabór wniosków trwa od dnia 1 lutego 2023 r. od godz. 8.00 do dnia 2 marca 2023 r. do godziny 16.00. 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych naborów dostępne są na stronie Programu 

 

 Nabór wniosków w programie „Doskonała nauka II” 

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło II edycję programu „Doskonała nauka”. Przedmiotem programu jest 

wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych 

działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć 

naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, przez organizację 

konferencji naukowych, wydawanie monografii naukowych lub ich tłumaczenie na języki kongresowe. 

Program składa się z modułów: 

1. „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów 

polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym 

najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych 

2. „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów 

polegających na: a)tłumaczeniu na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski 

lub włoski) lub wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu 

dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze 

wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych osiągnięć do obiegu 

krajowego lub międzynarodowego, oraz b) udostępnieniu monografii naukowych, o których mowa 

powyżej, w Internecie, w ramach otwartego dostępu, w sposób nieodpłatny i bez technicznych ograniczeń. 

Wysokość dofinansowania ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę wynosi w przypadku 

modułu: 

1. „Wsparcie konferencji naukowych” – nie więcej niż 400 000 zł, 

2. „Wsparcie monografii naukowych” – nie więcej niż 80 000 zł, 

– przy czym dofinansowanie to nie może stanowić więcej niż 90% całkowitego kosztu realizacji projektu. 

 

Nabór wniosków trwa od dnia 1 lutego 2023 r. od godz. 8.00 do dnia 2 marca 2023 r. do godziny 16.00. 

Więcej informacji wraz z dokumentacją aplikacyjną znajdziecie Państwo na stronie Programu 

 
 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki-ii
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka-ii


  Rusza nabór wniosków w konkursie MINIATURA 7 

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 7, 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. 

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu 

przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach 

ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości  

od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać 

się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz: 

1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie 

artystyczne lub artystyczno-naukowe; 

2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. Okres ten może zostać przedłużony 

zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej 

niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich. 

 

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, dostępnego  

pod adresem www.osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków 

wyjaśnione są w wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MINIATURA 7 w systemie 

OSF. 

 

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do godz. 16:00 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 

 EUSPA otworzyła nabór na projekty w obszarze technologii kosmicznych 

Przypominamy, że Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) z siedzibą w Pradze 

otworzyła nabór wniosków w nowym konkursie w obszarze Przestrzeń kosmiczna w ramach klastra 4 programu 

Horyzont Europa. Tematyka konkursu obejmuje wykorzystanie technologii kosmicznych i danych satelitarnych 

do rozwijania innowacyjnych aplikacji downstream dla różnorodnych zastosowań. 

Nabór wniosków konkursowych trwa do dnia 02 marca 2023 r. 

Dokumentację konkursową znajdziecie Państwo na stronie Agencji 

 

 Trwa nabór w konkursie ERC Advanced Grant 2023 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych otworzyła nabór wniosków w konkursie ERC Advanced Grant 2023. 

Granty mają na celu wsparcie wybitnych naukowców na etapie kariery, na którym są już uznanymi autorytetami 

w dziedzinie swoich badań, posiadających doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym. Program 

przeznaczony jest dla naukowców odznaczających się ponadprzeciętnym dorobkiem badawczym z ostatnich  

10 lat kariery, których ambitne projekty będą miały przełomowy charakter. 

Aplikacje można składać do 23 maja 2023 r. do godz. 17.00 (CET). 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie KPK 

 

 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura7
https://www.euspa.europa.eu/opportunities/horizon-europe
https://www.kpk.gov.pl/otwarty-nabor-w-konkursie-erc-advanced-grant-2023


 

  V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo euroatlantyckie  

i polityka Federacji Rosyjskiej". Temat: "Bezpieczeństwo regionalne wobec zagrożeń 

Federacji Rosyjskiej" 

Celem konferencji organizowanych cyklicznie jest dyskusja i wymiana doświadczeń w gronie środowiska 

naukowego oraz praktyków bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, dotyczących zagrożeń  

dla bezpieczeństwa i działań podejmowanych dla jego zapewniania. Zamysłem tegorocznej konferencji jest 

poświęcenie szczególnej uwagi problematyce bezpieczeństwa regionalnego w kontekście zagrożeń 

konsekwencji zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską.. 

 

Konferencja odbędzie się w dniach 24 - 26 maja 2023 r. w filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  

w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 116/118. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Unikonferencje 

 VII Konferencja Naukowa pt.: "Współczesny człowiek wobec wyzwań i zagrożeń  

w cyberprzestrzeni” Społeczeństwo – organizacja – gospodarka cyfrowa 

Celem konferencji jest ukazanie zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów wdrażania idei 

społeczeństwa cyfrowego zorientowanego z równoczesnym rozwojem gospodarczym, rozwiązywaniem 

problemów społecznych, ale przede wszystkim rozwojem technologii cyfrowych ze szczególnym naciskiem  

na ich bezpieczeństwo. Konferencja dedykowana jest dla interdyscyplinarnego środowiska naukowego, 

specjalistów IT, przedstawicieli instytucji, przedsiębiorstw zajmującymi się aspektami cyberbezpieczeństwa,  

a także jednostek badawczych  z zakresu sfery bezpieczeństwa cyfrowego w przestrzeni publicznej, społecznej 

i gospodarczej. 

Wydarzenie odbędzie się w dniach 10-12 maja 2023 r. w Ustce, ul. Marynarki Polskiej 22. Organizatorem 

konferencji jest Akademia Pomorska w Słupsku.  

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Unikonferencje 

 

 

  Co warto wiedzieć tworząc część budżetową wniosku projektowego Horyzont Europa 

Podczas spotkania on-line eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego omówią kategorie kosztów, które 

powinny zostać ujęte w tabeli budżetowej, sposób ich szacowania oraz wykazania w odpowiednich częściach 

wniosku projektowego. Przedstawiony zostanie również sposób wypełniania wniosku w elektronicznym 

systemie na stronie Funding&Tender Opportunities.  

 

Wydarzenie w formule on-line odbędzie się w dniu 2 marca br. w godzinach 13.00-15.30.  

 

Więcej informacji wraz z formularzem rejestracyjnym znajdziecie Państwo na stronie KPK 

 

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://unikonferencje.pl/konferencja/14062-v-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-bezpieczenstwo-euroatlantyckie-i-polityka-federacji-rosyjskiej-temat-bezpieczenstwo-regionalne-wobec-zagrozen-federacji-rosyjskiej
https://unikonferencje.pl/konferencja/14084-vii-konferencja-naukowa-pt-wspolczesny-czlowiek-wobec-wyzwan-i-zagrozen-w-cyberprzestrzeni-spoleczenstwo-organizacja-gospodarka-cyfrowa
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/co-warto-wiedziec-tworzac-czesc-budzetowa-wniosku-projektowego-horyzont-europa-2#em-booking
mailto:m.szpura@akademia.mil.pl

