
 

 

 

 

 Zaproszenie na Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych 2022  

Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Narodowe Centrum Badań  

i Rozwoju zapraszają do uczestnictwa w Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych 2022. 

Obecna edycja Forum ma za zadanie zapoznać przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, nauki, instytutów 

badawczych, a także podmiotów zbrojeniowych z nowymi narzędziami innowacyjnymi uruchamianymi  

w NATO, takimi jak akcelerator innowacji obronnych NATO DIANA oraz Fundusz Innowacji NATO,  

a także z modelami innowacji obronnych stosowanych w krajach, gdzie współpraca resortów obronnych  

z funduszami venture capital, akceleratorami innowacyjności i start-upami jest już codziennością. 

Podczas sesji (paneli dyskusyjnych) prowadzona będzie dyskusja o potrzebach polskiej armii oraz 

możliwościach i innowacyjności w nauce i przemyśle w Polsce oraz na świecie. Udział w Forum będzie okazją 

do wymiany doświadczeń, a także nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk. 

Forum realizowane będzie w formie stacjonarnej w dniu 19 października 2022 r. Przedsięwzięcie ma charakter 

zamkniętej konferencji, w której udział wezmą zaproszeni goście. Równolegle prowadzona będzie transmisja 

online dla zainteresowanych przedstawicieli świata nauki, przemysłu oraz polskiego wojska 

 i środowisk zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością. 

Zgłoszenie do udziału w formie online można przesłać do 11 października 2022 r. na adres 

forum@mon.gov.pl  

Uczestnictwo zostanie potwierdzone poprzez link do transmisji online wydarzenia. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie NCBR. 

 

 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.gov.pl/web/ncbr/zaproszenie-na-forum-innowacyjnosci-sil-zbrojnych-2022
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


 

 

 Hop On! – dołącz do już realizowanego projektu! 

Hop On to instrument adresowany do konsorcjów projektowych finansowanych w ramach filaru II lub EIC 

Pathfinder programu Horyzont Europa z podpisaną umową grantową, ale bez partnera z kraju wideningowego, 

a także do podmiotów z krajów wideningowych, które chciałyby dołączyć do takich konsorcjów.  

Hop On ma na celu zwiększenie uczestnictwa partnerów z krajów wideningowych w projektach tematycznych 

w klastrach HE oraz w Pathfinderze. 

Aby dany podmiot mógł dołączyć do wybranego projektu, wymagana jest zgoda wszystkich członków 

konsorcjum oraz złożenie odpowiednich formularzy przez koordynatora projektu. Wniosek powinien zawierać 

szczegółowy opis profilu nowego partnera i jego roli w istniejącym projekcie. 

Nabór trwa do 10 listopada 2022 r. 

Listę dostępnych projektów znajdziecie Państwo na stronie KE. 

 

 

 Startuje kolejna edycja „Grantów na granty”! 

Minister Edukacji i Nauki ustanowił przedsięwzięcie pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości IV 

(Horyzont Europa)”. 

Celem przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki jest wspieranie podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki w zwiększaniu efektywności ubiegania się o granty finansowane z budżetu Unii Europejskiej 

ze środków pochodzących z programu ramowego Horyzont Europa. 

Wnioski można składać od 26 września 2022 r. w OSF. 

Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym. 

 

 Consolidator Grant 2023  

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

2023. Jest to konkurs dla naukowców którzy ukończyli studia doktoranckie 7-12 lat wcześniej, mający bardzo 

obiecujące osiągnięcia naukowe i doskonały projekt badawczy. W przypadku, gdy na dyplomie doktorskim nie 

widnieje data obrony doktoratu, wnioskodawca powinien przedstawić pisemne potwierdzenie daty  

z instytucji, w której otrzymał tytuł doktora. Zmiana ta upraszcza proces kwalifikowalności.  

Aplikować mogą badacze w dowolnej dziedzinie nauki. Badania muszą być prowadzone w publicznej lub 

prywatnej organizacji badawczej (instytucji goszczącej).  

Może to być instytucja, w której wnioskodawca już pracuje lub jakakolwiek inna, zlokalizowana w jednym 

z państw członkowskich UE lub kraju stowarzyszonym. Kwota Consolidator Grant może dochodzić do 2 mln 

euro i jest on przyznawany na okres 5 lat. 

    Aplikacje można składać do 2 lutego 2023 r. w komisyjnym portalu Funding&Tender Opportunities. 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/hop-on
https://osf.opi.org.pl/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-cog;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406;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


 

 PRELUDIUM BIS 4 

PRELUDIUM BIS 4 to konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Nauki skierowany do podmiotów 

prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach 

doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach 

przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.  

Konkurs ten wspiera  międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji 

trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję 

Wymiany Akademickiej (NAWA). 

W konkursie będą realizowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy. 

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 grudnia 2022 r. do godziny 16:00 

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF. 

                                                                                   

 SONATA 18 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs SONATA 18 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, 

którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie 

od 1.01.2015 – 31.12.2020). Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania 

podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. 

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym  

z 25 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy: 

    HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; 

    ST – nauki ścisłe i techniczne; 

    NZ – nauki o życiu. 

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 grudnia 2022 r. do godziny 16:00. 

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF. 

 

 Kończą się nabory wniosków w konkursach ERC 

Przypominamy, że: 

1. Jeszcze tylko do 25 października 2022 r. do godz. 17:00 (CET) trwa nabór wniosków w konkursie 

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. 

2. Już tylko do 8 listopada 2022 r. do godz. 17:00 (CET) można złożyć wniosek do konkursu 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. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie KPK.  

 

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


 

 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 
 

Szkolenie: „Konsorcjum projektowe w Horyzoncie Europa, a wniosek”  

Krajowy Punkt Kontaktowy w NCBR zaprasza na szkolenie z ekspertem KPK przeznaczone dla osób chcących 

zdobyć lub rozwinąć umiejętność  zbudowania konsorcjum projektowego w Programie Ramowym Horyzont 

Europa. Szkolenie odpowie na pytania jak to zrobić, na co zwrócić uwagę, jakie powinny być  role  

i zadania partnerów budując konsorcjum projektowe i od czego to zależy.    

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie on-line 25 października 2022 r. od godziny 10:00 do 14:30. 

Szczegóły dotyczące platformy spotkania zostaną przesłane do zarejestrowanych osób. 

Formularz rejestracyjny 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://entre11.uek.krakow.pl/
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/konsorcjum-projektowe-w-horyzoncie-europa-a-wniosek#em-booking
mailto:w.krakowska@akademia.mil.pl

