
 

 

 

 Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) opublikowała Program Pracy na rok 

2023 i ogłosiła dwa konkursy: 

1. ERC Starting Grant: Dla naukowców i naukowczyń będących 2-7 lat po obronie doktoratu. 

Badacze i badaczki mogą aplikować o finansowanie swoich projektów do 1,5 mln euro na okres pięciu lat. 

Dokumenty konkursowe (w tym Poradnik dla wnioskodawców) oraz elektroniczny system składania wniosków 

dostępne są na stronie konkursu. W konkursie, którego budżet wynosi 628 mln euro, planowane jest 

sfinansowanie ok. 407 grantów. 

Konkurs będzie otwarty do 25 października 2022 r. do godz. 17:00 (CET). 

2. ERC Synergy Grant: dla zespołów 2-4 głównych badaczy/badaczek planujących realizować 

interdyscyplinarne projekty badawcze 

Zespoły badaczy i badaczek mogą zaplanować realizację swoich interdyscyplinarnych projektów na 6 lat  

z budżetem w wysokości do 10 mln euro. Dokumenty konkursowe (w tym Poradnik dla wnioskodawców) oraz 

elektroniczny system składania wniosków dostępne są na stronie konkursu. W konkursie z budżetem  

o wartości 300 mln euro, planowane jest sfinansowanie ok. 30 grantów. 

W konkursie na Synergy Grant wnioski można składać do 8 listopada 2022 r. do godz. 17:00 (CET). 

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://www.kpk.gov.pl/otwarte-konkursy-erc-starting-grant-2023-i-erc-synergy-grant-2023
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


 Rusza Akademia Managera Horyzontu Europa – rejestracja już otwarta  

Organizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w NCBR wspólnie z siecią 

Horyzontalnych Punktów Kontaktowych Akademii Managera  Programu Ramowego Horyzont Europa (HE) 

składa się z 12 modułów informacyjnych oraz 7 spotkań towarzyszących, podczas których będą prezentowane 

dobre praktyki beneficjentów. Początek 21 września 2022 r. Spotkania w każdą środę przez  

12 tygodni – zakończenie 8 grudnia 2022 r. Cały cykl odbędzie się w formule online. 

Obowiązuje jednolita rejestracja na cały cykl wraz ze spotkaniami towarzyszącymi. 

 

 

 

 Plany Równości Płci w organizacjach badawczych i innowacyjnych [Ankieta] 

Ankieta jest częścią badania zleconego przez Dyrekcję Generalną ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji 

Europejskiej zatytułowanego „Pilot assessment activities for the European knowledge and support facility on 

Gender Equality Plans in research and innovation organisations”. Projekt jest realizowany przez konsorcjum 

Ecorys, Visionary Analytics i EFIS Center i ma na celu identyfikację i analizę ostatnich zmian w polityce 

dotyczącej planów równouprawnienia płci w organizacjach badawczo-innowacyjnych na poziomie UE, 

krajowym i instytucjonalnym.Ankieta jest skierowana w szczególności do pracowników publicznych  

i prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego, innych organizacji prowadzących badania, publicznych 

organizacji finansujących badania naukowe, a także władz krajowych/regionalnych, w tym ministerstw.  

Ankieta jest otwarta do 30 września 2022 r. 

Link do ankiety.

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/akademia-managera
https://survey.alchemer.com/s3/6847117/fb8c023b7563


 

 OPUS 24 – rozpoczęcie naboru wniosków 

15 września 2022 Narodowe Centrum Nauki ogłosi konkurs OPUS 24- Konkurs na projekty badawcze otwarty 

dla wszystkich naukowców, w tym na projekty 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 od 15 września do 15 grudnia 2022 r. (do godziny 16:00). 

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie NCN. 

 

 Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej 

Celem programu ogłoszonego przez Fundacje na rzecz Nauki Polskiej jest zintensyfikowanie współpracy 

polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego oraz realizacja wspólnych projektów naukowych, 

ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa 

obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów  

|o znaczeniu istotnym dla obu krajów. 

Wnioski w konkursie mogą składać dwie osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora, przy czym 

w dniu składania wniosku jedna osoba jest pracownikiem naukowym zatrudnionym w instytucji naukowej 

prowadzącej badania naukowe w Polsce, druga natomiast niezależnie od narodowości, w dniu agresji na Ukrainę 

tj. 24.02.2022 r. była pracownikiem naukowym prowadzącym badania naukowe w Ukrainie. 

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (II konkurs). 

 

Więcej informacji znajdzie Państwo na stronie CWN. 

 

 

 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://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-06-20-zapowiedz-opus-lap
https://cwn.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/150328574
https://www.gov.pl/web/ncbr/rozpoczecie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-rzadowego-programu-strategicznego-hydrostrateg-innowacje-dla-gospodarki-wodnej-i-zeglugi-srodladowej


 

 CHIST-ERA CALL OPEN & RE-USABLE RESEARCH DATA & SOFTWARE 

(CHRIST-ERA ORD CALL) 

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią CHIST-ERA European Coordinated Research on  

|Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ogłasza konkurs, 

w którym badaczki i badacze mogą składać wnioski o finansowanie międzynarodowych projektów związanych 

z otwartą nauką – Open & Re-usable Research Data & Software. 

CHRIST-ERA wspiera badania z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych. Jest inicjatywą 

ERA-NET Cofund, w jej skład wchodzą agencje finansujące badania. 

Po raz pierwszy konkurs sieci CHRIST ERA jest skierowany do naukowców pracujących we wszystkich 

obszarach, nie tylko związanych z ICT. 

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN. 

 

 

 Kończą się nabory wniosków w konkursach NCN i NCBR 

Przypominamy, że: 

1. jeszcze tylko do 15 września 2022 r. do godziny 16:00 trwa nabór w konkursie Narodowego Centrum Nauki 

SONATA BIS 12. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe  

w dowolnym obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN. 

2. w dniu 15 września 2022 r. o godz. 16.00 upływa termin składania wniosków do Konkursu 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 ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań  

i Rozwoju. 

 

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

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

 

3. już tylko do 20 września 2022 r. trwa nabór wniosków w Dziewiątym konkursie Programu 

GOSPOSTRATEG ogłoszonym przez Narodowego Centrum Nauki. Celem głównym tego programu jest 

wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych  

w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. 

 

 Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie 

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

 

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

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/chist-era-2022
https://osf.opi.org.pl/
https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--ix-konkurs-na-projekty-otwarte


 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. 

 
 

SZKOLENIA 
 

 Webinarium: „ABC przygotowania wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – 

Część administracyjna A” 
 

Krajowy Punkt Kontaktowy w NCBR zaprasza na szkolenie przeznaczone dla osób rozpoczynających swoją 

przygodę z Horyzontem Europa: „ABC przygotowania wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – Część 

administracyjna A”. 

Szkolenie skierowane jest do osób zamierzających złożyć wniosek projektowy w Horyzoncie Europa. Podczas 

szkolenia uczestnicy zapoznają się ze specyfiką części administracyjnej A, dowiedzą się co nowego pojawiało 

się w formularzu A, w porównaniu z Horyzontem 2020. 

    Szkolenie odbędzie się w dniu 20 września 2022 r. (czwartek), w godz. 10:00 - 13:00. Wydarzenie  

w formule    on-line. 

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

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

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

https://www.kpk.gov.pl/europejskie-dni-badan-i-innowacji-2022-otwarta-rejestracja
https://entre11.uek.krakow.pl/
https://www.gov.pl/web/ncbr/abc-przygotowania-wniosku-projektowego-w-horyzoncie-europa--czesc-administracyjna-a2
mailto:w.krakowska@akademia.mil.pl

