
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Wkład nauk społecznych i humanistycznych w projekty Horyzontu Europa 

Realizacja projektów badawczo-innowacyjnych powinna uwzględniać wkład nauk społecznych  

i humanistycznych z wielu różnych dziedzin. Zespoły planujące składanie wniosków w konkursach programu 

Horyzont Europa zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem tematów konkursowych 2021-2022  

z wszystkich filarów HE, w których przewidziane jest zaangażowanie instytucji z obszaru SSH.  

Aby wesprzeć instytucje z obszaru SSH, jak również pozostałe zespoły planujące składanie wniosków  

w konkursach Horyzontu Europa, Krajowy Punkt Kontaktowy opublikował katalog zawierający zestawienie 

wszystkich tematów konkursowych na lata 2021-2022 w każdym z filarów Horyzontu Europa, w których 

przewidziane jest zaangażowanie instytucji z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. 

Katalog znajdziecie Państwo na stronie KPK 

 

 Standardy etyczne Global Code of Conduct w projektach NCN 

Narodowe Centrum Nauki dołączyło do grona instytucji, które przyjęły kodeks mający na celu zapobieganie 

eksportowi nieetycznych praktyk badawczych do krajów o niskich i średnich dochodach. Naukowcy 

wnioskujący o granty z NCN będą musieli planować swoje badania z uwzględnieniem zapisów Global Code  

of Conduct. Odniesienie do zapisów Global Code of Conduct zostało ujęte w dokumentacji konkursowej NCN. 

Każdy wnioskodawca jest zobowiązany do wypełniania formularza dot. kwestii etycznych w projekcie,  

m.in. z uwzględnieniem zapisów kodeksu. 

Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie 

badawczym znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 

 Raporty z realizacji projektów krajowych finansowanych przez NCN 

W związku z nadal trwającymi w systemie OSF pracami nad modułem raportowym Narodowe Centrum Nauki 

informuje, że formularze raportów rocznych i końcowych dla projektów krajowych realizowanych w ramach 

konkursów OPUS 17, PRELUDIUM 17, MAESTRO 11, SONATA BIS 9, OPUS 18, PRELUDIUM 18, 

SONATA 15, SONATINA 4, OPUS 19, PRELUDIUM 19, MAESTRO 12, SONATA BIS 10, ETIUDA 8, 

UWERTURA 4 zostaną udostępnione 14 lutego 2022 r. 

Raporty roczne z realizacji projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania  

w ww. konkursach należy dostarczyć do Narodowego Centrum Nauki do dnia 31 marca 2022 r. 

Czas na złożenie raportów końcowych będzie wynosił 60 dni od dnia udostępnienia formularza. Jednocześnie 

informujemy, że ewentualne środki niewykorzystane w trakcie realizacji projektów badawczych powinny 

zostać zwrócone do Centrum w terminie wynikającym z umowy (do 60 dni od dnia zakończenia realizacji 

projektu). 

 

 

 

https://www.kpk.gov.pl/wklad-nauk-spolecznych-i-humanistycznych-w-projekty-horyzontu-europa
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-01-17-gcc-w-projektach-ncn


 

 Nabór wniosków w konkursie SONATINA 6 

Przypominamy o trwającym naborze wniosków w konkursie SONATINA 6 na projekty badawcze, ogłoszonym 

przez Narodowe Centrum Nauki. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez stworzenie 

możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie 

zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach 

naukowych. 

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem 

lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021r.) 

lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2022 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony  

o przerwy w karierze naukowej. 

Zaplanowany projekt musi obejmować badania naukowe. Mogą to być zarówno badania podstawowe,  

jak i badania aplikacyjne. Do konkursu można złożyć wniosek w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech 

głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki 

o życiu. 

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

https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. 

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa do 15 marca 2022 r. do godziny 16:00. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 

 Nabór wniosków w konkursie MINIATURA 6 

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs 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. 

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 2010 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 ZSUN/OSF. Nabór 

wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. do godz. 16:00.  

NCN informuje, że środki finansowe w konkursie MINIATURA 6 są dzielone proporcjonalnie do liczby 

miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN 

  

 
 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina6
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6


  Społeczna Odpowiedzialność Nauki 

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 

popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów 

bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa. 

Program składa się z modułów: 

1. „Popularyzacja nauki i promocja sportu” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów 

polegających na: 

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

na promocji nauki, 

b. organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej, 

c. organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej, 

d. organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki, 

e. 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 oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej. 

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 18 marca 2022 r.. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie MEiN 

 

 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, 

poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych. 

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 wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu 

dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe. 

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 18 marca 2022 r. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie MEiN  

 

 

 

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


 

  Security Research Event 2022 (SRE 2022) 

W dniach 1-2 marca 2022 r. w Paryżu odbędzie się kolejna edycja międzynarodowej konferencji poświęconej 

badaniom w obszarze bezpieczeństwa – Security Research Event (SRE 2022). Podczas tegorocznej edycji 

przedstawiciele przemysłu, nauki, decydenci oraz użytkownicy końcowi z całej Europy spotkają się,  

aby wspólnie dyskutować na temat rozwiązań technologicznych, prawnych oraz największych wyzwań, przed 

którymi stoi obecnie Europa. W oparciu o wnioski wyciągnięte z kryzysu związanego z COVID-19, przewodni 

tytuł tegorocznego wydarzenia to “Kształtowanie odporności UE: badania i innowacje w obliczu przyszłych 

wyzwań w zakresie bezpieczeństwa”, który ma na celu podkreślenie ogromnej potrzeby zwiększenia 

odporności UE na ewentualne pojawiające się zagrożenia. 

Data wydarzenia: 1-2 marca 2022 r. Organizatorem Konferencji jest Komisja Europejska . 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Konferencji 

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Organizatora 

  Dokumentacja konkursowa, a wniosek projektowy w Horyzoncie Europa 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line,  

podczas którego zostanie zaprezentowana i omówiona część merytoryczna wniosku B w odniesieniu  

do dokumentów konkursowych Horyzontu Europa (HE). Główną tematyką będą wybrane typy projektów: 

1. projekty badawczo-innowacyjne (Research and Innovation Actions RIA), 

2. innowacyjne ( Innovation Actions IA), 

3. wspierające  (Coordination and Support Actions CSA). 

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 18 lutego 2022 r. w godzinach 10:00-14:30. 

 

Formularz rejestracyjny na szkolenie 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.sre2022.eu/
https://multimediawbiznesie.pl/indexp.html
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/dokumentacja-konkursowa-a-wniosek-projektowy-w-horyzoncie-europa
mailto:m.szpura@akademia.mil.pl

