
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 NCBR w europejskim partnerstwie na rzecz badań nad ochroną przed 

promieniowaniem 

Rozpoczyna działalność europejskie partnerstwo PIANOFORTE na rzecz badań nad ochroną przed 

promieniowaniem (European Partnership for Radiation Protection Research), w którym Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju jest partnerem.  

W ramach PIANOFORTE w latach 2023-2025 zostaną zorganizowane trzy zaproszenia do składania 

wniosków. Skupią się one na następujących czterech tematach: poprawa ochrony pacjenta przed 

promieniowaniem w związku z zastosowaniem promieniowania jonizującego w medycynie; lepsze 

zrozumienie zmienności indywidualnej reakcji na ekspozycję na promieniowanie jonizujące; badanie 

mechanizmów związanych z przewlekłą ekspozycją na niskie dawki promieniowania jonizującego; poprawa 

zdolności przewidywania i odporności w sytuacjach kryzysu jądrowego lub radiologicznego oraz zarządzanie 

powypadkowe. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie KPK 

 

 Polska w Horyzoncie Europa: polskie wnioski o koordynację coraz lepsze 

Polscy uczestnicy projektów pozyskali już łącznie 110,79 mln euro, co daje nam 14. pozycję wśród państw 

członkowskich Unii Europejskiej, które uczestniczą w programie Horyzont Europa – wynika z najnowszych 

danych statystycznych, udostępnionych przez Komisję Europejską. 

W porównaniu z poprzednim programem ramowym (Horyzont 2020), widać także wyraźnie, że polskie 

podmioty składają wnioski projektowe o koordynację o coraz wyższej jakości – współczynnik sukcesu (odsetek 

wniosków o koordynację wybranych do dofinansowania w stosunku do złożonych), wyniósł aż 10,17%, czyli 

ponad 3 razy więcej niż w programie Horyzont 2020 w tym samym okresie od rozpoczęcia jego realizacji.  

W ramach dostępnych środków, 197 beneficjentów z Polski uczestniczy ogółem w 282 projektach, z czego  

36 koordynuje (niemal 13%). Ogółem w projektach programu Horyzont Europa bierze udział 9 116 

uczestników ze 127 krajów, którzy realizują 3 896 projektów, na kwotę 9,12 mld euro. 

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie KPK 

 

 OPEN RESEARCH EUROPE – szybkie i transparentne publikowanie dostępne 

dla beneficjentów programów ramowych 

Open Research Europe (ORE) to stworzona na zlecenie Komisji Europejskiej platforma do publikowania  

w formule open access, która jednocześnie zapewnia niezależnych recenzentów i jest darmowa dla wszystkich 

beneficjentów programów ramowych. Dzięki istnieniu tej platformy beneficjenci Horyzontu 2020 oraz 

Horyzontu Europa mogą wywiązać się z obowiązku publikowania w formule open access publikacji 

naukowych, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

 

Szczegóły tego, w jaki sposób publikować w ORE, znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej 

 

https://www.kpk.gov.pl/ncbr-w-europejskim-partnerstwie-na-rzecz-badan-nad-ochrona-przed-promieniowaniem
https://www.kpk.gov.pl/polska-w-horyzoncie-europa-polskie-wnioski-o-koordynacje-coraz-lepsze
https://open-research-europe.ec.europa.eu/


 

 IX konkurs GOSPOSTRATEG - rozpoczęcie naboru wniosków 

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów 

badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Dziewiąty 

konkurs w ramach Programu obejmuje cały zakres Programu GOSPOSTRATEG, który podzielony został  

na cztery obszary tematyczne:  

1. obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu; 

2. obszar pułapki braku równowagi; 

3. obszar pułapki demograficznej; 

4. obszar pułapki słabości instytucji. 

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz 

podmiotów wdrażających. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł.,  

zaś wartość maksymalna to 8 mln zł. Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi 100% 

kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych realizujących projekty w ramach swojej działalności 

niegospodarczej. 

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI: 

https://lsi.ncbr.gov.pl/ 

Termin naboru wniosków: od dnia 20 czerwca 2022 r. do dnia 20 września 2022 r. 

Dokumentację konkursową oraz informacje na temat naboru znajdziecie Państwo na stronie NCBR  

 

 Ruszył nabór wniosków w konkursie MAESTRO 14 

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs MAESTRO 14 na projekty badawcze dla doświadczonych 

naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych 

dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia 

naukowe. W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 36, 48 albo 60 miesięcy. Do konkursu 

można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym obszarze określonym w jednym  

z 25 paneli dziedzinowych NCN.  

Nabór wniosków trwa do 15 września 2022 r. do godziny 16:00. 

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod 

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

Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 

 HYDROSTRATEG – nabór do pierwszego konkursu 

Rządowy Program Strategiczny Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”  

to strategiczny program, którego celem jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność 

użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. Na wsparcie projektów w pierwszym konkursie 

przeznaczono budżet w wysokości 200 mln zł. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się 

z jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów niebędących jednostką naukową  

ani przedsiębiorcą, posiadających zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu. 

Nabór wniosków będzie trwał od 18  lipca do 31 października 2022 r. (do godziny 16:00). 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie NCBR  

 
 

https://lsi.ncbr.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--ix-konkurs-na-projekty-otwarte
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro14
https://www.gov.pl/web/ncbr/rozpoczecie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-rzadowego-programu-strategicznego-hydrostrateg-innowacje-dla-gospodarki-wodnej-i-zeglugi-srodladowej


  Ruszył nabór wniosków w konkursie SONATA BIS 12 

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATA BIS 12 na projekty badawcze mające na celu 

powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. 

Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed 

rokiem wystąpienia z wnioskiem. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu 

badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury 

naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu 

badawczego. 

Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie  

od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2017 

r.). Wymagane jest, aby osoba ta w swoim dorobku naukowym posiadała co najmniej jedną opublikowaną  

lub przyjętą do druku pracę. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe  

w dowolnym obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN. 

Nabór wniosków trwa do 15 września 2022 r. do godziny 16:00. 

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod 

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

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 Kończą się nabory wniosków w konkursach NCN oraz NCBR 

Przypominamy, że: 

1. jeszcze tylko do 31 lipca 2022 r. do godziny 16:00 trwa nabór w konkursie 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.  

2. W dniu 13 lipca 2022 roku o godz. 16.00 upływa termin składania wniosków do Konkursu nr 12/2022 

(Runda 1) w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju.  

Wnioski w obydwu konkursach należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, 

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

 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://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis12
https://osf.opi.org.pl/
https://www.gov.pl/web/ncbr/ogloszenie-iv-konkursu-infostrateg-na-projekty-tematyczne


 

  Europejskie Dni Badań i Innowacji 2022 

Dyrekcja Generalna KE ds. Badań Naukowych i Innowacji otworzyła rejestrację na czwartą edycję 

Europejskich Dni Badań i Innowacji, które odbędą się wirtualnie 28 i 29 września 2022 r. Dwudniowe 

wydarzenie zgromadzi decydentów, naukowców, przedsiębiorców i obywateli, którzy będą debatować  

jak kształtować przyszłość badań i innowacji w Europie i poza nią. Konferencja jest okazją do łączenia, 

podsumowania osiągnięć badań i innowacji oraz zebrania szerokiego wkładu decydentów, zainteresowanych 

stron i obywateli na temat tego, w jaki sposób polityka badań i innowacji oraz finansowanie mogą przyczynić 

się do realizacji europejskich priorytetów. Program obejmuje sesje na temat nowej Europejskiej Agendy 

Innowacji, Europejskiego Roku Młodzieży, bogactwa europejskiej kreatywności kulturowej, misji UE i wielu 

innych tematów. 

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

 Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne wyzwania nauk 

ekonomicznych: Przedsiębiorczość i innowacje jako źródła nowych trajektorii 

rozwoju” 

Celem konferencji jest przeprowadzenie debaty naukowej na temat badań empirycznych oraz osiągnięć 

teoretyczno-koncepcyjnych dotyczących wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności przez państwo  

i instytucje rynkowe, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju cyfryzacji i postępu technologicznego. Pomimo 

różnych narzędzi ekonomicznych wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacji w stymulowaniu 

zrównoważonego rozwoju gospodarki, sektorów, a także przedsiębiorstw wyraźnie widać fragmentaryczność 

wiedzy naukowej w tym zakresie, co skłania do poszukiwania holistycznych rozwiązań oraz przeprowadzenia 

pogłębionej refleksji naukowej.  

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 października 2022 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 

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

 

 

  Spotkanie informacyjne: tematyka konkursowa 2022 w programie Europejski 

Fundusz Obronny oraz w klastrze 3 Horyzontu Europa 

Krajowy Punkt Kontaktowy w NCBR wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej serdecznie zapraszają  

do udziału w spotkaniu informacyjnym, dedykowanemu tematyce bieżących konkursów w ramach programu 

Europejski Fundusz Obronny oraz klastra 3: Bezpieczeństwo Cywilne na rzecz Społeczeństwa, w programie 

Horyzont Europa. Spotkanie ma na celu przybliżenie tematyki konkursów na rok 2022, omówione zostaną 

zasady uczestnictwa w projektach, a ponadto organizatorzy podzielą się doświadczeniami i praktycznymi 

wskazówkami z uczestnikami spotkania. 

Infoday odbędzie się w dniu 14 lipca 2022 (czwartek), w godz. 10:00 - 13:00. Wydarzenie w formule on-line. 

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny na wydarzenie 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://www.kpk.gov.pl/europejskie-dni-badan-i-innowacji-2022-otwarta-rejestracja
https://entre11.uek.krakow.pl/
https://www.gov.pl/web/ncbr/spotkanie-informacyjne-tematyka-konkursowa-2022-w-programie-europejski-fundusz-obronny-oraz-w-klastrze-3-horyzontu-europa
mailto:m.szpura@akademia.mil.pl

