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Narodowe Centrum Nauki ma nowego szefa 

 

Prof. Zbigniew Błocki został nowym dyrektorem Narodowego Centrum 
Nauki - agencji finansującej badania, w której o rozdziale środków 
decydują sami naukowcy. 

Prof. Zbigniew Błocki otrzymał dziś powołanie na stanowisko nowego dyrektora Narodowego 
Centrum Nauki (NCN). Przez najbliższe cztery lata będzie zarządzał agencją, która rozdziela 
granty na badania podstawowe. 

– Jeśli chcemy konkurować z najlepszymi ośrodkami naukowymi Unii Europejskiej i świata, to 
musimy stawiać na najlepsze projekty naukowe. Dlatego rozwijamy system finansowania 
nauki, który premiuje jakość pracy polskich jednostek naukowych. Narodowe Centrum Nauki 
odgrywa i niewątpliwie będzie odgrywać ważną rolę w tworzeniu polskiej kultury grantowej  
i we wspieraniu prowadzenia przełomowych badań podstawowych – mówi prof. Marek 
Ratajczak, sekretarz stanu w MNiSW, który wręczył powołanie nowemu dyrektorowi NCN. 
 
NCN przeznaczyło już 4 miliardy złotych na prawie 9 tysięcy projektów naukowych 
wyłonionych w 54 konkursach. – Stale zabiegamy o zwiększenie środków dla NCN.  
W tegorocznym budżecie agencja jest to dodatkowe 30 mln zł – dodaje prof. Marek 
Ratajczak. 
 
Nowy dyrektor NCN podkreśla, że jego priorytetem będzie zabieganie o dalsze zwiększanie 
wydatków na badania podstawowe. – Uważam, że finansowanie przez NCN projektów 
badawczych jest jednym z najlepszych sposobów wydawania pieniędzy na naukę w Polsce – 
zaznacza prof. Błocki. Dodaje, że jednym z pierwszych podejmowanych działań w jego 
kadencji będzie uregulowanie kwestii wynagrodzeń naukowców realizujących projekty 
finansowane przez NCN. – Działania te wychodzą naprzeciw postulatom dużej części 
środowiska naukowego i liczę, że będzie to bardziej sprawiedliwy niż dotychczas, a przy tym 
spójny, system. Zależy nam na zatrudnianiu na pełny etat na podstawie umowy o pracę 
szczególnie na stanowiskach typu postdoc, a także na stypendiach doktoranckich  
i samozatrudnianiu kierowników grantów – mówi nowy szef NCN. 

Wyłonienie nowego dyrektora NCN było także okazją do podsumowania pierwszych czterech 
lat istnienia Centrum, którym kierował dotąd prof. Andrzej Jajszczyk. Minister nauki  
i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska w poniedziałek podziękowała prof. 
Jajszczykowi za jego pracę na rzecz NCN. 

– W ciągu czterech lat udało się stworzyć sprawnie działającą agencję. Zaczynaliśmy od zera, 
a teraz dzięki środkom z NCN swoje badania prowadzi ponad 9 tysięcy zespołów – mówi prof. 
Andrzej Jajszczyk. Możliwe to było dzięki zaangażowaniu ponad 27 tysięcy ekspertów, wśród 



 

  

 

 

których liczną grupę stanowią naukowcy z zagranicy. Ich udział w ocenie projektów 
systematycznie wzrastał – od 7 proc. w 2011 roku, do 57 proc. w 2014 roku. Trwa ona zwykle 
pięć miesięcy, co stawia NCN w czołówce najsprawniej działających europejskich agencji 
finansujących badania naukowe. 

NCN opracowało 11 rodzajów cyklicznych konkursów adresowanych do naukowców na 
różnych etapach rozwoju kariery oraz reprezentujących różne dyscypliny. To ważna 
informacja zwłaszcza z perspektywy młodych naukowców, którzy w latach 2012-2014 złożyli 
50 proc. wniosków zakwalifikowanych do finansowania. 

NCN wciąż się rozwija i pracuje nad nowymi możliwościami pozyskania środków, stąd 
konkursy takie jak: BEETHOVEN projekty z zakresu nauk humanistycznych, społecznych  
i o sztuce realizowane wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły badawcze) oraz 
przeprowadzany wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – TANGO (projekty 
wspierające praktyczne wykorzystanie wyników uzyskanych w rezultacie badań 
podstawowych). 
 
Narodowe Centrum Nauki realizuje również konkursy wspólnie z partnerami europejskimi, 
takie jak np. HERA - Humanities in the European Research Area (konkursy wspierające 
badania naukowe z dziedziny humanistyki). – Ważnym osiągnięciem pierwszych czterech lat 
NCN było uzyskanie mocnej pozycji międzynarodowej pozwalającej na wpływanie na politykę 
naukową Unii Europejskiej – podkreśla prof. Andrzej Jajszczyk. 

Przedstawiciele NCN w 2013 roku dzielili się także swoimi doświadczeniami podczas 
posiedzenia Global Research Council, a w 2014 roku byli gospodarzami pierwszego w historii 
wyjazdowego spotkania organizacji Science Europe (SE). 

Prof. dr hab. Zbigniew Błocki - od 1990 r. pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1999 r. w ramach stypendium Fulbrighta (senior grant) 
przebywał na Indiana University w Bloomington i University of Michigan w Ann Arbor. Rok 
2001 spędził w Instytucie Maxa Plancka w Bonn, a w 2002 r. przebywał 3 miesiące  
w Instytucie Maxa Plancka w Lipsku. W 2006 r. był profesorem wizytującym na Indiana 
University (2006). Był także wielokrotnie zapraszany na wykłady do ośrodków naukowych 
(m.in. Princeton, Harvard, Columbia, University of Hong Kong, Beijing University). Obecnie 
jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Rady Naukowej 
Centrum Banacha, Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN, a także Komitetu 
Matematyki PAN (…) 

Źródło: strona MNiSW 

 

 

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/narodowe-centrum-nauki-ma-nowego-szefa.html


 

  

 

 

Prof. Krzysztof Kurzydłowski szefem NCBR 

 

Prof. Krzysztof Kurzydłowski będzie ponownie pełnił funkcję dyrektora 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  Do jego zadań należy m.in. rozdział 

funduszy w ramach nowych Programów Operacyjnych UE. 

 

Polska otrzymała w nowej perspektywie na lata 2014-2020 na badania i innowacje blisko 11 mld 

euro. To fundusze na rozwój innowacyjności gospodarki i nauki, a szczególnie na zacieśnianie 

współpracy między uczelniami a firmami. Główną agencją rządową, podlegającą Ministerstwu Nauki, 

która będzie rozdzielała te środki jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

– Przed NCBR i jej nowym dyrektorem stają więc szczególnie ważne zadania. Chodzi bowiem nie tylko 

o dobre wydatkowanie funduszy europejskich, ale też o stworzenie takich mechanizmów, które zbliżą 

te tak często nie potrafiące się komunikować ze sobą światy biznesu i nauki– mówi prof. Lena 

Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego. 

Minister powołała prof. Krzysztofa Kurzydłowskiego w wyniku zakończonego postępowania 

konkursowego na stanowisko dyrektora NCBR. 

Prof. Krzysztof Kurzydłowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. W 1998 r. uzyskał na tej 

uczelni tytuł i stanowisko profesora zwyczajnego. Jest specjalistą w dziedzinie inżynierii materiałowej. 

Dyrektor NCBR ma bogate doświadczenie w administracji publicznej. Kierował instytucjami krajowej 

polityki naukowej, jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji naukowych. W latach 2005-

2007 piastował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju kieruje od 2011 roku. 

NCBR jest największą agencją wspierającą B+R w Europie Środkowo-Wschodniej, partnerem dla wielu 

instytucji krajowych oraz zagranicznych. Centrum dysponuje środkami finansowymi, w ramach 

strategicznego programu badań. 

Od 2011 roku NCBR pełni rolę instytucji pośredniczącej w Programach Operacyjnych UE. Obecnie,  

w trakcie perspektywy finansowej 2014-2020, pośredniczy w programach POIR, PO WER oraz Polska 

Cyfrowa. Zadaniami, przed jakimi stoi obecnie Centrum, jest opracowanie wizji, misji i strategii 

dostosowanej do polityki naukowej, innowacyjnej i gospodarczej państwa oraz wyzwań perspektywy 

finansowej 2014-2020 i kolejnych lat. Centrum w nadchodzących latach ma wypracować i wdrożyć 

nowe mechanizmy finansowania prac B+R w dialogu ze środowiskami naukowymi i gospodarczymi. 

 

Źródło: strona MNiSW 

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/prof-krzysztof-kurzydlowski-szefem-ncbr.html


 

  

 

 

Co na nas czeka w HORYZONCIE 2020? 

Przedstawiamy zestawienie konkursów otwartych w ramach Programu 

HORYZONT2020, do których na przygotowanie wniosku pozostał przynajmniej miesiąc czasu.  

TERMIN 
SKŁADANIA 
WNIOSKÓW 

CALL ID TYTUŁ KONKURSU 

14/04/2015 H2020-ICT-2015 (OPEN)  Call - ICT 2015 - Information and Communications 
Technologies 

16/04/2015 EDCTP 2 -2015 - Strategic 
projects (OPEN)  

Strategic projects with major cofunding 

16/04/2015 EDCTP 2 -2015 - Treatment and 
clinical management (OPEN)  

Improved treatment and clinical management of 
poverty-related diseases 

21/04/2015 H2020-PHC-2015-single-
stage (OPEN)  

Subcall of H2020-PHC-2014-2015 (Personalising 
health and care) 

21/04/2015 H2020-EUB-2015 (OPEN)  Information and Communication Technologies Call 
2015 EU-Brazil Cooperation 

21/04/2015 H2020-WASTE-2015-one-
stage (OPEN)  

Subcall of H2020-WASTE-2015 (Waste: A Resource 
to Recycle, Reuse and Recover Raw Materials) 

21/04/2015 H2020-WASTE-2015-two-
stage (OPEN)  

Subcall of H2020-WASTE-2015 (Waste: A Resource 
to Recycle, Reuse and Recover Raw Materials) 

21/04/2015 H2020-WATER-2015-one-
stage (OPEN)  

Subcall of H2020-WATER-2015 (Water innovation: 
boosting its value for Europe) 

21/04/2015 H2020-WATER-2015-two-
stage (OPEN)  

Subcall of H2020-WATER-2015 (Water innovation: 
boosting its value for Europe) 

21/04/2015 H2020-SC5-2015-one-
stage (OPEN)  

Subcall of H2020-SC5-2015 (Growing a Low Carbon, 
Resource Efficient Economy with a Sustainable 
Supply of Raw Materials) 

21/04/2015 H2020-SC5-2015-two-
stage (OPEN)  

Subcall of H2020-SC5-2014 (Growing a Low Carbon, 
Resource Efficient Economy with a Sustainable 
Supply of Raw Materials) 

21/04/2015 H2020-INFRADEV-1-2015-2 (OPEN)  Subcall of H2020-INFRADEV-2014-2015. Developing 
new world-class research infrastructures 

21/04/2015 H2020-INFRASUPP-2015-2 (OPEN)  Support to innovation, human resources, policy and 
international cooperation 

23/04/2015 H2020-MG-2015_SingleStage-
A (OPEN)  

Subcall of H2020-MG-2014-2015 (Call for Mobility 
for growth) 

23/04/2015 H2020-MG-
2015_TwoStages (OPEN)  

Subcall of H2020-MG-2014-2015 (Call for Mobility 
for growth) 

28/04/2015 H2020-MSCA-RISE-2015 (OPEN)  Call for Marie Skłodowska - Curie Research and 
Innovation Staff Exchange (RISE) 

29/04/2015 H2020-INNOSUP-2015-3 (OPEN)  Subcall of H2020-INNOSUP-2014-2015 (Enhancing 
SME innovation capacity) 

30/04/2015 H2020-INNOSUP-2015-1 (OPEN)  Subcall of H2020-INNOSUP-2014-2015 (Enhancing 

http://www.2020-horizon.com/H2020-ICT-2015-Convocatoria-2015-Tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-c169.html
http://www.2020-horizon.com/EDCTP-2-2015-Strategic-projects-Strategic-projects-with-major-cofunding-c333.html
http://www.2020-horizon.com/EDCTP-2-2015-Strategic-projects-Strategic-projects-with-major-cofunding-c333.html
http://www.2020-horizon.com/EDCTP-2-2015-Treatment-and-clinical-management-Improved-treatment-and-clinical-management-of-poverty-related-diseases-c334.html
http://www.2020-horizon.com/EDCTP-2-2015-Treatment-and-clinical-management-Improved-treatment-and-clinical-management-of-poverty-related-diseases-c334.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-PHC-2015-single-stage-Subcall-of-H2020-PHC-2014-2015-%28Personalising-health-and-care%29-c206.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-PHC-2015-single-stage-Subcall-of-H2020-PHC-2014-2015-%28Personalising-health-and-care%29-c206.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-EUB-2015-Information-and-Communication-Technologies-Call-2015-EU-Brazil-Cooperation-c171.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-WASTE-2015-one-stage-Subcall-of-H2020-WASTE-2015-%28Waste-A-Resource-to-Recycle-Reuse-and-Recover-Raw-Materials%29-c299.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-WASTE-2015-one-stage-Subcall-of-H2020-WASTE-2015-%28Waste-A-Resource-to-Recycle-Reuse-and-Recover-Raw-Materials%29-c299.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-WASTE-2015-two-stage-Subcall-of-H2020-WASTE-2015-%28Waste-A-Resource-to-Recycle-Reuse-and-Recover-Raw-Materials%29-c300.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-WASTE-2015-two-stage-Subcall-of-H2020-WASTE-2015-%28Waste-A-Resource-to-Recycle-Reuse-and-Recover-Raw-Materials%29-c300.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-WATER-2015-one-stage-Subcall-of-H2020-WATER-2015-%28Water-innovation-boosting-its-value-for-Europe%29-c305.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-WATER-2015-one-stage-Subcall-of-H2020-WATER-2015-%28Water-innovation-boosting-its-value-for-Europe%29-c305.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-WATER-2015-two-stage-Subcall-of-H2020-WATER-2015-%28Water-innovation-boosting-its-value-for-Europe%29-c306.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-WATER-2015-two-stage-Subcall-of-H2020-WATER-2015-%28Water-innovation-boosting-its-value-for-Europe%29-c306.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-SC5-2015-one-stage-Subcall-of-H2020-SC5-2015-%28Growing-a-Low-Carbon-Resource-Efficient-Economy-with-a-Sustainable-Supply-of-Raw-Materials%29-c313.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-SC5-2015-one-stage-Subcall-of-H2020-SC5-2015-%28Growing-a-Low-Carbon-Resource-Efficient-Economy-with-a-Sustainable-Supply-of-Raw-Materials%29-c313.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-SC5-2015-two-stage-Subcall-of-H2020-SC5-2014-%28Growing-a-Low-Carbon-Resource-Efficient-Economy-with-a-Sustainable-Supply-of-Raw-Materials%29-c314.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-SC5-2015-two-stage-Subcall-of-H2020-SC5-2014-%28Growing-a-Low-Carbon-Resource-Efficient-Economy-with-a-Sustainable-Supply-of-Raw-Materials%29-c314.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-INFRADEV-1-2015-2-Subcall-of-H2020-INFRADEV-2014-2015-Deveoping-new-wordl-class-research-infrastructures-c336.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-INFRASUPP-2015-2-Subconvocatoria-de-H2020-INFRASUPP-2014-2015-Support-to-innovation-human-resources-policy-and-international-cooperation-c337.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-MG-2015-SingleStage-A-Subcall-of-H2020-MG-2014-2015-%28Call-for-Mobility-for-growth%29-c277.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-MG-2015-SingleStage-A-Subcall-of-H2020-MG-2014-2015-%28Call-for-Mobility-for-growth%29-c277.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-MG-2015-TwoStages-Subcall-of-H2020-MG-2014-2015-%28Call-for-Mobility-for-growth%29-c280.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-MG-2015-TwoStages-Subcall-of-H2020-MG-2014-2015-%28Call-for-Mobility-for-growth%29-c280.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-MSCA-RISE-2015-Call-for-Marie-Sk-odowska-Curie-Research-and-Innovation-Staff-Exchange-%28RISE%29-c161.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-INNOSUP-2015-3-Subcall-of-H2020-INNOSUP-2014-2015-%28Enhacing-SME-innovation-capacity%29-c227.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-INNOSUP-2015-1-Subcall-of-H2020-INNOSUP-2014-2015-%28Enhacing-SME-innovation-capacity%29-c225.html


 

  

 

 

SME innovation capacity) 

05/05/2015 H2020-LCE-2015-2 (OPEN)  Subcall of H2020-LCE-2014-2015 (Competitive low-
carbon energy) 

05/05/2015 H2020-LCE-2015-3 (OPEN)  Subcall of H2020-LCE-2014-2015 (Competitive low-
carbon energy) 

05/05/2015 H2020-LCE-2015-4 (OPEN)  Subcall of H2020-LCE-2014-2015 (Competitive low-
carbon energy) 

05/05/2015 H2020-SCC-2015 (OPEN)  Subcall of H2020-SCC-2014-2015 (Smart Cities and 
Communities) 

07/05/2015 H2020-TWINN-2015 (OPEN)  Twinning 2015 

12/05/2015 H2020-INT-INCO-2015 (OPEN)  Subcall of H2020-INT-2014-2015 (Europe as a global 
actor) 

28/05/2015 H2020-EURO-SOCIETY-
2015 (OPEN)  

Subcall of H2020-EURO-2014-2015 (Overcoming the 
crisis: new ideas, strategies and governance 
structures for Europe) 

28/05/2015 H2020-EURO-6-2015 (OPEN)  Subcall of H2020-EURO-2014-2015 (Overcoming the 
crisis: new ideas, strategies and governance 
structures for Europe) 

28/05/2015 H2020-YOUNG-SOCIETY-
2015 (OPEN)  

Subcall of H2020-YOUNG-2014/2015 (The young 
generation in an innovative, inclusive and 
sustainable Europe) 

28/05/2015 H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-
2015 (OPEN)  

Subcall of H2020-REFLECTIVE-2014-2015 (Reflective 
societies: cultural heritage and European identities) 

28/05/2015 H2020-REFLECTIVE-6-2015 (OPEN)  of H2020-REFLECTIVE-2014-2015 (Reflective 
societies: cultural heritage and European identities) 

28/05/2015 H2020-INT-SOCIETY-2015 (OPEN)  Subcall of H2020-INT-2014-2015 (Europe as a global 
actor) 

28/05/2015 H2020-INSO-2015-CNECT (OPEN)  Subcall of H2020-INSO-2014-2015 (New forms of 
innovation) 

28/05/2015 H2020-INSO-2015 (OPEN)  Subcall of H2020-INSO-2014-2015 (New forms of 
innovation) 

02/06/2015 ERC-2015-AdG (OPEN)  ERC Advanced Grant. Call for proposals 2015 

04/06/2015 H2020-EE-2015-2-RIA (OPEN)  Subcall of H2020-EE-2014-2015 (Energy efficiency) 

04/06/2015 H2020-EE-2015-3 
MarketUptake (OPEN)  

Subcall of H2020-EE-2014-2015 (Energy efficiency) 

04/06/2015 H2020-EE-2015-4-PDA (OPEN)  Subcall of H2020-EE-2014-2015 (Energy efficiency) 

11/06/2015 H2020-SFS-2015-1 (OPEN)  Subcall of H2020-SFS-2015 (Sustainable food 
security) 

11/06/2015 H2020-ISIB-2015-1 (OPEN)  Subcall of H2020-ISIB-2015 (Innovative, sustainable 
and inclusive Bioeconomy) 

11/06/2015 H2020-BG-2015-1 (OPEN)  Subcall of H2020-BG-2014-2015 (Blue growth: 
unlocking the potential of seas and oceans)  

 

 Źródło: Participant Portal 

http://www.2020-horizon.com/H2020-LCE-2015-2-Subcall-of-H2020-LCE-2014-2015-%28Competitive-low-carbon-energy%29-c289.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-LCE-2015-3-Subcall-of-H2020-LCE-2014-2015-%28Competitive-low-carbon-energy%29-c290.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-LCE-2015-4-Subcall-of-H2020-LCE-2014-2015-%28Competitive-low-carbon-energy%29-c291.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-SCC-2015-Subcall-of-H2020-SCC-2014-2015-%28Smart-Cities-and-Communities%29-c293.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-TWINN-2015-Twinning-2015-c262.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-INT-INCO-2015-Subcall-of-H2020-INT-2014-2015-%28Europe-as-a-global-actor%29-c246.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-EURO-SOCIETY-2015-Subcall-of-H2020-EURO-2014-2015-%28Overcoming-the-crisis-new-ideas-strategies-and-governance-structures-for-Europe%29-c230.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-EURO-SOCIETY-2015-Subcall-of-H2020-EURO-2014-2015-%28Overcoming-the-crisis-new-ideas-strategies-and-governance-structures-for-Europe%29-c230.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-EURO-6-2015-Subcall-of-H2020-EURO-2014-2015-%28Overcoming-the-crisis-new-ideas-strategies-and-governance-structures-for-Europe%29-c229.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-YOUNG-SOCIETY-2015-Subcall-of-H2020-YOUNG-2014-2015-%28The-young-generation-in-an-innovative-inclusive-and-sustainable-Europe%29-c232.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-YOUNG-SOCIETY-2015-Subcall-of-H2020-YOUNG-2014-2015-%28The-young-generation-in-an-innovative-inclusive-and-sustainable-Europe%29-c232.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015-Subcall-of-H2020-REFLECTIVE-2014-2015-%28Reflective-societies-cultural-heritage-and-European-identities%29-c235.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015-Subcall-of-H2020-REFLECTIVE-2014-2015-%28Reflective-societies-cultural-heritage-and-European-identities%29-c235.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-REFLECTIVE-6-2015-of-H2020-REFLECTIVE-2014-2015-%28Reflective-societies-cultural-heritage-and-European-identities%29-c236.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-INT-SOCIETY-2015-Subcall-of-H2020-INT-2014-2015-%28Europe-as-a-global-actor%29-c247.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-INSO-2015-CNECT-Subcall-of-H2020-INSO-2014-2015-%28New-forms-of-innovation%29-c249.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-INSO-2015-Subcall-of-H2020-INSO-2014-2015-%28New-forms-of-innovation%29-c250.html
http://www.2020-horizon.com/ERC-2015-AdG-ERC-Advanced-Grant-Call-for-proposals-2015-c323.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-EE-2015-2-RIA-Subcall-of-H2020-EE-2014-2015-%28Energy-eficiency%29-c271.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-EE-2015-3-MarketUptake-Subcall-of-H2020-EE-2014-2015-%28Energy-eficiency%29-c272.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-EE-2015-3-MarketUptake-Subcall-of-H2020-EE-2014-2015-%28Energy-eficiency%29-c272.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-EE-2015-4-PDA-Subcall-of-H2020-EE-2014-2015-%28Energy-eficiency%29-c273.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-SFS-2015-1-Subcall-of-H2020-SFS-2015-%28Sustainable-food-security%29-c239.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-ISIB-2015-1-Subcall-of-H2020-ISIB-2015-%28Innovative-sustainable-and-inclusive-Bioeconomy%29-c243.html
http://www.2020-horizon.com/H2020-BG-2015-1-Subcall-of-H2020-BG-2014-2015-%28Blue-growth-unlocking-the-potential-of-seas-and-oceans%29-c253.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html#c,topics=callProgramme/t/H2020/0/1/1&callProgramme/t/RFCS/0/1/1&callProgramme/t/COSME/0/1/1&callProgramme/t/3HP/0/1/1&callProgramme/t/CP/0/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/0/1/0&+plannedOpeningDate/asc


 

  

 

 

Konkursy w ramach Inicjatywy EUREKA w 2015 r. 

 

Ruszył nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. W 2015 roku można 
składać wnioski o dofinansowanie projektów EUREKI  w  poniższych terminach: 

 nabór 1/2015 – do 30 maja 2015 (do godz. 16.00) 

 nabór 2/2015 – do 15 października 2015 (do godz. 16.00) 

 Budżet konkursu na 2015 rok wynosi 4 mln zł - po 2 mln zł na nabór. 

Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać 
kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych 
zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków  
(1 EUR = 4.1582 PLN). 

Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów  
w projektach EUREKA: 

 Zasady dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych 
w ramach Inicjatywy EUREKA, 

 Wniosek o dofinansowanie, 
 Załącznik 1 do Wykazu - Formularz informacji, 
 Załącznik nr 2 do Wykazu - Oświadczenie, 
 Przewodnik kwalifikowalności kosztów. 

 
Osoba kontaktowa do konkursu: 
Iwona Bogucka 
Krajowy Koordynator Projektów EUREKA 
tel.: +48 22 39 07 145 
tel. kom.: +48 785 66 20 13 
e-mail: iwona.bogucka@ncbr.gov.pl 

 

Źródło: strona NCBR 

 

 

 

 

http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_miedzynarodowe/eureka-eurostar/eureka_2015/eureka_zasady_2015.pdf
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_miedzynarodowe/eureka-eurostar/eureka_2015/eureka_zasady_2015.pdf
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_miedzynarodowe/eureka-eurostar/eureka_2015/eureka_wniosek_2015.docx
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_miedzynarodowe/eureka-eurostar/eureka_2015/zal._nr_1_do_wykazu_formularz_informacji.xlsx
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_miedzynarodowe/eureka-eurostar/eureka_2015/zal._nr_2_do_wykazu_oswiadczenie_w.o..docx
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_miedzynarodowe/eureka-eurostar/eureka_2015/przewodnik_kwalifikowalnosci_kosztow.pdf
mailto:iwona.bogucka@ncbr.gov.pl
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,3212,nabory-wnioskow-w-ramach-inicjatywy-eureka-w-2015-roku.html
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/167/3212/1/bFeUwmOfZlOY5JamZg,eureka_m.jpg


 

  

 

 

V edycja konkursu INTER w ramach projektu SKILLS FNP 

Do 28 kwietnia br. młodzi naukowcy-
popularyzatorzy mogą składać wnioski w piątej 
edycji konkursu popularyzatorskiego INTER 
organizowanego w ramach projektu SKILLS FNP*. 

W konkursie INTER wnioski mogą składać 
uczestnicy projektu SKILLS, a więc osoby, które w 
związku ze swoim wcześniejszym udziałem w 
projekcie (np. uczestnictwem w szkoleniu) 
podpisały deklarację uczestnictwa w projekcie 
SKILLS oraz oświadczenie dotyczące danych 
osobowych. 

W konkursie mogą wziąć udział uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki: 

 doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce, 
 doktorzy będący pracownikami naukowymi, zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę  

o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP – do 6 lat po doktoracie, 
 absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora, zamierzający 

realizować projekt w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terytorium RP. 

W I etapie konkursu uczestnicy programu składają wnioski na realizację interdyscyplinarnego 
projektu badawczego, które są oceniane przez ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki. 
Autorzy najwyżej ocenionych wniosków zostają finalistami konkursu, w którym mają 5 minut na 
zrozumiałą i atrakcyjną prezentację swojego projektu badawczego przed publicznością i Kapitułą 
składającą się ze znanych i cenionych popularyzatorów nauki. 

Przed finałem uczestnicy konkursu uczestniczą również w dodatkowym szkoleniu z autoprezentacji  
i sztuki wystąpień publicznych, które pozwala im na przygotowanie się do finałowych wystąpień. 

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody w wysokości: 120 tys. złotych (I nagroda), 100 tys. złotych (II 
nagroda) i 80 tys. złotych (III nagroda), przy czym członkowie Kapituły mogą zadecydować  
o przyznaniu danej nagrody więcej niż jednej osobie. Każda nagroda składa się z dwóch części – 80% 
nagrody stanowi część subwencyjna na realizację zaprezentowanego projektu badawczego, a 20% to 
indywidualne wsparcie dla laureata. Swojego faworyta wybiera również zgromadzona na sali 
publiczność – zwycięzca głosowania publiczności otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. złotych.  

Więcej informacji na stronie konkursu oraz u koordynatora: dr Monika Biłas-Henne, tel.: (22) 845 95 
17, e-mail: monika.bilas@fnp.org.pl. 

 Zdjęcie: Katarzyna Krukiewicz z Politechniki Śląskiej, zdobywczyni I nagrody w konkursie INTER 
2015.*Projekt SKILLS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 

Źródło: strona FNP 

http://www.fnp.org.pl/oferta/konkurs-popularyzatorski-inter/
http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/skills/
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-szkolenia/
http://www.fnp.org.pl/oferta/konkurs-popularyzatorski-inter/
mailto:monika.bilas@fnp.org.pl
http://www.fnp.org.pl/rusza-nabor-wnioskow-w-piatej-edycji-konkursu-popularyzatorskiego-inter/


 

  

 

 

Najbliższe konkursy NCN 

 

Informujemy, że na dzień 16 marca 2015 r. planowane jest otwarcie poniższych konkursów: 

 OPUS 9 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia 

aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. 

 PRELUDIUM 9 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające 

karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. 

 SONATA 9 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę 

naukową posiadające stopień naukowy doktora. 

 

Więcej informacji już wkrótce na stronach Narodowego Centrum Nauki. 

Źródło: strona NCN 

 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych zaprasza 

doświadczonych naukowców do składania wniosków 

 

European Research Council (ERC) ogłosiła konkurs ERC Advanced Grants.  

 O granty mogą starać się doświadczeni naukowcy o uznanym dorobku naukowym, 
pochodzący z dowolnego kraju świata.  

 Instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna znajdować się w kraju członkowskim 
UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020.  

 Tematyka projektu może dotyczyć dowolnej dziedziny wiedzy.  

 Pomysły projektowe powinny być ambitne, pionierskie i niekonwencjonalne.  

 Maksymalne finansowanie grantu to 3,5 mln euro na 5 lat.  

 Wnioski można składać do 2 czerwca 2015 roku poprzez Participant Portal: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-adg.html  

 

 

http://www.ncn.gov.pl/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-adg.html


 

  

 

 

Rozwój Innowacji Drogowych - RID  

 

W wyniku podpisania Porozumienia pomiędzy NCBR a GDDKiA 
powstało Wspólne Przedsięwzięcie o nazwie RID (Rozwój 
Innowacji Drogowych), polegające na wsparciu badań 
naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa. 

Podstawowym celem Przedsięwzięcia jest zrealizowanie i wdrożenie wyników projektów 
badawczych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i efektywności systemu 
zarządzania ruchem, a także opracowywanie optymalnych norm i standardów planowania, 
projektowania, technologii oraz budowy i eksploatacji dróg w Polsce. 

Przedsięwzięcie RID ukierunkowane jest na wsparcie badań, które mogą być wykorzystane do 
rozwoju i unowocześnieniu procesów realizowanych w działalności podstawowej GDDKiA, którą to 
zgodnie z ustawą o drogach publicznych jest m.in. rozwój sieci drogowej oraz utrzymanie  
i rozbudowa istniejących dróg krajowych. 

Realizacja proponowanego Wspólnego Przedsięwzięcia RID przyczyni się do rozwoju modeli oraz 
technologii przydatnych w projektowaniu konstrukcji nawierzchni i metod prognozowania ich 
trwałości, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, unowocześniania narzędzi służących ocenie 
sprawności i niezawodności sieci drogowej, a także powstania nowych rozwiązań zapewniających 
efektywne sposoby ochrony otoczenia dróg oraz kształtowania zagospodarowania w ich pobliżu.  
W konsekwencji, wdrożenie rozwiązań wypracowanych w ramach wyłonionych w konkursach 
projektów spowoduje, że w procesie planowania, przygotowania, budowy i utrzymania dróg  
i infrastruktury drogowej dostępne będą nowoczesne i bardziej efektywne i ekonomiczne modele. 
Powstająca i istniejąca sieć drogowa będzie budowana i utrzymywana w oparciu o przejrzyste, 
nowoczesne i ekonomiczne technologie i modele. 

Przedsięwzięcie obejmuje następujące obszary tematyczne wskazane przez GDDKiA i dotyczące dróg 
publicznych, dla których nie ma dostępnych analitycznych opracowań omawiających kompleksowo 
prezentowaną problematykę: 

 Technologia budowy oraz remontu dróg i obiektów inżynierskich 
 Przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych w oparciu o najefektywniejsze metody 

badawcze 
 Wyposażenie dróg i otoczenia 
 Metodyka projektowania i zarządzania siecią drogową 

Rozwiązania wypracowane w ramach projektów badawczych, wyłanianych w ramach konkursów 
ogłaszanych przez NCBR i GDDKiA, zostaną wdrożone poprzez wprowadzenie jako wytyczne – 
instrukcje do stosowania przy budowie, przebudowie, rozbudowach, remontach oraz wzmocnieniach 
dróg zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 



 

  

 

 
Głównym celem ww. obszarów jest wypracowanie modeli, rozwiązań lub opracowań, które 
przyczynią się do efektywniejszego zarządzania planowaną, przygotowywaną, realizowaną oraz 
istniejącą siecią drogową. 

Zakładany budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia 
RID wynosi 50 mln zł. Udział poszczególnych stron tj. NCBR i GDDKiA wynosi po 50%. Zasady 
rozliczania i finansowania projektów wyłonionych w ramach I Konkursu Przedsięwzięcia RID zostaną 
szczegółowo określone w umowach trójstronnych na finansowanie projektów B+R zawieranych 
między NCBR, GDDKiA i przyszłym Wykonawcom. 

Okres realizacji: od 2014 r. do zakończenia ostatniego z dofinansowanych projektów. Okres realizacji 
projektów max. 24 miesiące, w uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki projektu 
możliwe jest wydłużenie okresu realizacji projektu do 36 miesięcy. 

Beneficjenci: Jednostki naukowe posiadające siedzibę na terenie RP lub Konsorcja naukowe w skład 
których wchodzą wyłącznie jednostki naukowe posiadające siedzibę na terenie RP (…) 

Do pobrania: Założenia Wspólnego Przedsięwzięcia RID  

Kontakt: Pytania dot. kwestii formalnych i proceduralnych w odniesieniu do Regulaminu: 
rid@ncbr.gov.pl Pytania dot. obszarów merytorycznych i zakresu tematycznego konkursu: 
rid@gddkia.gov.pl 

 Koordynator Przedsięwzięcia NCBR: 
Piotr Pryciński, e-mail: piotr.prycinski@ncbr.gov.pl, tel. 22 390 72 82 
 
Koordynator Operacyjny Przedsięwzięcia GDDKiA: 
Łukasz Skorupski, e-mail: lskorupski@gddkia.gov.pl, tel. 22 375 86 05 

Źródło: strona NCBR 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_krajowe/rid/zalozenia_rid_15_01_2015_wersja_koncowa.pdf
mailto:rid@ncbr.gov.pl
mailto:rid@gddkia.gov.pl
mailto:piotr.prycinski@ncbr.gov.pl
mailto:lskorupski@gddkia.gov.pl
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/rid/


 

  

 

 

Ministerstwo rozpoczyna debatę o umiędzynarodowieniu 
polskich uczelni 

 

Resort nauki przedstawił 25 lutego wstępne założenia Programu umiędzynarodowienia szkolnictwa 

wyższego”. Skorzystać na nim mają nie tylko studenci i uczelnie, ale i cała polska gospodarka. Na 

opinie uczelni MNiSW czeka do 15 marca. 

Celem jest doprowadzenie do tego, by więcej studentów i naukowców zagranicznych było na naszych 

uczelniach, by większy był nasz udział w międzynarodowych projektach badawczych, pozyskiwanie 

międzynarodowych akredytacji oraz stworzenie odpowiedniego zaplecza dydaktycznego. 

Współpraca resortu nauki i szkół wyższych będzie kluczowa w realizacji programu – podkreślali 

wspólnie eksperci i przedstawiciele uczelni, którzy wzięli udział w spotkaniu. Według nich przykłady 

najbardziej rozwiniętych krajów pokazują, że umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego przynosi 

pozytywny wpływ zarówno na wzrost dochodów, jak i innowacyjność. Z kolei minister Lena Kolarska-

Bobińska podkreśliła w swoim liście skierowanym do uczestników konferencji, że 

umiędzynarodowienie to proces, który uda się tylko przy współpracy uczelni i ministerstwa. 

 – Uczelnie muszą być otwarte i gotowe na zmiany, a ministerstwo  – czyli my – musimy być otwarci 

na potrzeby środowiska i gotowi do wspierania uczelni w ich działaniach. Dlatego w założeniach 

programu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego z jednej strony proponujemy, jakie zadania 

powinny wykonać uczelnie, a z drugiej strony pokazujemy, jakie działania będziemy podejmować  

w ministerstwie – napisała w swoim liście prof. Lena Kolarska-Bobińska. 

Zaproponowane podczas konferencji przez ministerstwo nauki zadania mają stanowić punkt wyjścia 

do debaty nad kształtem programu. Celem resortu jest m.in. opracowanie kierunków polityki 

stypendialnej, a także przygotowanie bazy dostępnego dla studentów międzynarodowych 

finansowania. MNiSW ma także badać mobilności polskich studentów oraz losy cudzoziemskich 

absolwentów i Polaków uczestniczących w zagranicznych badaniach. Ministerstwo planuje 

również  rozwijać swoją bazę umów międzynarodowych – ważnymi kierunkami są Bliski i Daleki 

Wschód. 

Z kolei w ramach promocji nauki języka polskiego i studiów wyższych w Polsce  resort nauki już teraz 

dofinansowuje lektorów języka polskiego za granicą. MNiSW ma też zadbać o stałą aktualizację  

i rozbudowę wielojęzycznego portalu www.go-poland.pl. 

Przyciągnięcie do Polski studentów z zagranicy to nie tylko działania MNiSW, ale przede wszystkim 

zadanie stojące przed uczelniami. Prezentując założenia programu umiędzynarodowienia, 

wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Daria Lipińska-Nałęcz podkreśliła, że 

umiędzynarodowienie jest szansą dla wszystkich szkół wyższych, zarówno uczelni akademickich  

o ambicjach badawczych, jak i szkół wyższych kształcących na potrzeby społeczności lokalnej. 

http://www.go-poland.pl/


 

  

 

 
– Dla przeprowadzenia efektywnego procesu umiędzynarodowienia konieczne jest jednak powstanie 

w Polsce obok uczelni flagowych widocznych w rankingach międzynarodowych, sieci dobrych uczelni 

zawodowych kształcących na studiach o profilu praktycznym – powiedziała prof. Daria Lipińska-

Nałęcz. 

Wiceminister zaznaczyła również, że ważne jest stworzenie w Polsce kolejnych obcojęzycznych 

programów studiów, w tym studiów doktoranckich o zasięgu międzynarodowym. Uczelnie powinny 

również zadbać o językowe i merytoryczne przygotowanie pracowników na przyjęcie zagranicznych 

studentów, w tym rozwijanie systemu ich obsługi. Istotną kwestią jest też uzyskiwanie 

międzynarodowych akredytacji, co z powodzeniem robią już uczelnie medyczne, a także niektóre 

ekonomiczne. 

Umiędzynarodowienie to nie tylko przyciąganie zagranicznych studentów, ale także naukowców. 

Zagraniczna kadra jest dla uczelni szansą na wymianę idei i rozwój, a także na poprawę 

konkurencyjności. Ważnym wyzwaniem dla uczelni jest również zwiększanie mobilności naukowców, 

a tym samym podnoszenie ich kompetencji dydaktycznych, poprzez korzystanie z dostępnych 

programów wymiany międzynarodowej. 

Prof. Lena Kolarska-Bobińska już na początku objęcia urzędu określiła umiędzynarodowienie jako 

jeden z priorytetów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do realizowanych działań resortu  

w zakresie umiędzynarodowienia należą takie programy jak: moduł „Umiędzynarodowienie”  

w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki”, „Polski Erasmus dla Ukrainy”,  „Mobilność 

Plus” czy zapowiedziany niedawno projekt „Studia dla wybitnych”. Od marca zeszłego roku działa też 

strona www.go-poland.pl skierowana do cudzoziemców zainteresowanych studiowaniem nad Wisłą, 

będąca częścią kampanii „Ready, Study, Go! Poland.” 

Prezentacja wstępnych założeń „Programu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego” odbyła się 

w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Wśród panelistów – ekspertów  

i przedstawicieli środowiska akademickiego – znaleźli się wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego 

Daria Lipińska-Nałęcz, Jan Truszczyński, prof. dr hab. Marcin Pałys, prof. dr hab. Andrzej 

Koźmiński oraz dr Marcin Piątkowski. 

Wszystkie uwagi i sugestie dotyczące założeń programu  prosimy przesyłać na adres:  
umiedzynarodowienie@nauka.gov.pl 
 

Źródło: strona MNiSW 
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Dwa polskie instytuty naukowe z dotacjami po 2,5 mln euro 

 

Niemal 2,5 mln euro dla każdej jednostki badawczej – Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursu  

w ramach instrumentu „ERA Chairs”. Wśród przyszłych 13 beneficjentów znalazły się dwa polskie 

instytuty naukowe. ERA Chairs jest jednym z instrumentów na rzecz poszerzania udziału  

w Horyzoncie 2020. 

W Polsce finansowanie otrzymają Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk i Instytut 

Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy. Dotacje z instrumentu 

uzyska łącznie 13 jednostek badawczych z Chorwacji, Cypru, Estonii, Polski, Portugalii i Rumunii. 

Wniosków wpłynęło znacznie więcej – aż 88. W ramach wcześniejszego pilotażowego konkursu status 

ERA Chair został przyznany także Instytutowi Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk. 

Komisja Europejska ogłosiła listę zwycięskich instytucji w ostatni czwartek. Było to pierwsze (poza 

pilotażem) przyznanie dotacji z instrumentu „ERA Chairs”. Każda jednostka otrzyma niemal 2,5 mln 

euro. Wnioski o finansowanie będzie można składać jeszcze dwukrotnie – w 2017 i 2019 r. Łączny 

budżet instrumentu „ERA Chairs” wyniesie 240 mln euro. 

Konkurs na ERA Chairs  ma na celu zatrudnienie w jednostce takiego kierownika katedry, który 

przyciągnie większą liczbę utalentowanych pracowników i podniesie poziom badań.  Rekrutacja na 

stanowisko szefa takiej katedry jest otwarta,  aplikujący naukowiec musi jednak reprezentować 

odpowiednio wysoki poziom naukowy. 

Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program finansowania badań naukowych  

i innowacji. Budżet programu to niemal 80 mld euro. Jednym z jego elementów są tzw. działania na 

rzecz poszerzania udziału. Ich celem jest zmniejszenie nierówności pomiędzy regionami UE w zakresie 

sięgania po środki Horyzontu 2020, tak aby pełniej wykorzystać potencjał naukowy całej Europejskiej 

Przestrzeni Badawczej. W skład pakietu poszerzania udziału wchodzą oprócz ERA Chairs także 

instrumenty  „Teaming for Excellence” oraz „Twinning”. 

Zwiększenie polskiego udziału w Horyzoncie 2020 jest jednym ze strategicznych celów Ministerstwa 

Nauki  i Szkolnictwa Wyższego. 

 

Źródło: strona MNiSW 
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Szansa dla polskich naukowców i przedsiębiorców na zbudowanie 

internacjonalnego doświadczenia w 15 międzynarodowych 

konkursach przy wsparciu NCBR 

 

Trwają nabory wniosków w ramach 15 programów międzynarodowych, w których uczestniczy 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na dofinansowanie projektów z Polski NCBR przeznaczył 
ponad 8 mln euro. 

– Współpraca międzynarodowa jest zawsze czynnikiem podnoszącym jakość badań, dlatego staramy 
się zapewnić jak najlepsze warunki aktywności polskich zespołów badawczych także poza naszymi 
granicami. Dzięki temu, że NCBR jest cenionym partnerem zarówno w Europie, jak i dla agencji 
finansujących badania w najbardziej innowacyjnych państwach świata -Tajwanie, Singapurze czy 
Izraelu - stworzyliśmy bogatą ofertę wsparcia projektów z udziałem polskich naukowców  
i przedsiębiorców – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski. 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uczestniczy w realizacji międzynarodowych programów badań 
naukowych i prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych. 
Należą do nich programy europejskie, takie jak m.in. EUREKA czy ERANET, program Polsko-Norweska 
Współpraca Badawcza, program współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej z Japonią, programy 
bilateralne oraz programy w ramach tzw. współpracy sieciowej, np. Inicjatywa Cornet. NCBR oferuje 
dofinansowanie realizacji projektów badawczych przez podmioty z Polski, które zostaną wyłonione  
w międzynarodowych konkursach. 

W ramach programów międzynarodowych w których uczestniczy NCBR jednostki naukowe  
i przedsiębiorcy (lub konsorcja) z Polski biorą udział w konkursach aplikując bezpośrednio w ramach 
poszczególnych programów, najczęściej poprzez elektroniczny system naboru wniosków. 
Dofinansowanie z NCBR otrzymują najlepiej ocenione w danym konkursie projekty, które znajdą się 
na międzynarodowej liście rekomendowanych do finansowania. 

Trwające obecnie w 15 programach nabory dotyczą różnych dziedzin, m.in. technologii 
materiałowych, morskich, inteligentnych sieci wysokoenergetycznych, surowców nieenergetycznych, 
nanomedycyny, onkologii, neurologii oraz zrównoważonego rolnictwa. Ponad połowa z nich zakończy 
się w marcu (…). Ostatni z obecnie ogłoszonych naborów zakończy się 9 czerwca w dedykowanym 
technologiom materiałowym programie M-ERA.Net. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 
http://www.ncbir.pl/.  

Źródło: strona NCBR 
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Aktualne oferty stypendialne i stażowe 

 

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty grantów i stypendiów dla 
naukowców (podane wg terminów składania wniosków): 
 

 Europa – wizyty w centrach naukowych, dostęp do danych, infrastruktur (nauki społ.); termin 

składania wniosków:  15 marca 2015; https://inclusivegrowth.be/visiting-grants/call19  

 Polska – program “Lider” dla osób po doktoracie, termin: 15 marca 2015;  

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-vi-edycja/  

 Rzym –  stypendia dla doktorantów (kultura rzymska);  

termin: 15 marca 2015; www.nexus.it/lemmermann/  

 Wybrany kraj – staże Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; doktoranci, dr, pracownicy naukowi;  

termin: 15 marca 2015; http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/  

 Granty Narodowego Centrum Nauki –SYMFONIA; ETIUDA i FUGA; termin: 16 marca 2015; 

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy  

 Irlandia – stypendia w wybranym uniwersytecie; technologie wspomagające osoby z autyzmem  

i niepełnosprawnością umysłową; 31 marca 2015;  http://www.assistid.eu  

 Wybrany kraj – program „Mobilność Plus” MNiSW; doktoranci i po doktoracie; termin składania 

wniosków: 15 kwietnia 2015; http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-w-

ramach-programu-pod-nazwa-mobilnosc-plus-iv-edycja.html  

 Turcja – stypendia badawcze; doktoranci i osoby po doktoracie; termin: 20 kwietnia 2015; 

http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/2216/content-

scope-of-the-support  

 Szwajcaria – stypendium w CERN dla doktorantów; termin: 28 kwietnia 2015; 

http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme  

 Europa – stypendium ERCIM (informatyka, matematyka), osoby po doktoracie; termin: 30 kwietnia 

2015; https://fellowship.ercim.eu/information  

https://inclusivegrowth.be/visiting-grants/call19
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-vi-edycja/
http://www.nexus.it/lemmermann/
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
http://www.assistid.eu/
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-pod-nazwa-mobilnosc-plus-iv-edycja.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-pod-nazwa-mobilnosc-plus-iv-edycja.html
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/2216/content-scope-of-the-support
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/2216/content-scope-of-the-support
http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme
https://fellowship.ercim.eu/information


 

  

 

 

 Polska – granty Fundacji Nutricia; żywienie człowieka; termin: 30 kwietnia 2015; 

http://fundacjanutricia.pl/granty-badawcze/  

 USA – stypendium Fulbright Junior Research Award – doktoranci: 

http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-junior-advanced-research-award/ oraz Fulbright Senior 

Award (doktor, profesor): http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-senior-award/ ; termin składania 

wniosków: 30 kwietnia 2015 

 Francja – stypendia na pobyt badawczy dla osób po doktoracie; termin: 1 maja 2015; 

http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/prezentacja2/bgf-pobyt-badawczy/  

 Włochy (Uniwersytet w Turynie) – stypendia badawcze; termin: 5 maja 2015; 

http://www.train2move.unito.it/login.html  

 Wiedeń/ Londyn/ Rzym – stypendia badawcze, doktoranci, po doktoracie, prof.; termin: 15 maja 

2015; http://pau.krakow.pl/index.php/2008031766/Stypendia-Fundacji-Lanckoronskich.html  

 

Źródło: Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS 
 
 
 

Kalendarium nadchodzących wydarzeń 

16 III 2015 

 
 

CeBIT Future Match 2015 
Brokerage Event - Hannover (Germany) 
 

17 III 2015 
Delivering Hydrogen and Fuel Cells to Market 2015  
Brokerage Event - Birmingham (United Kingdom) 
 

17 III 2015 
CeBIT Future Match - Guided Tour 2015 
Company Mission - Hannover (Germany) 
 

19 III 2015 
HYDROGEN, BIOGAS and WOOD ENERGIES: International Business Meetings 
Brokerage Event - NANTES (France) 
 

24 III 2015 
WATER BUSINESS DAYS 2015 
Brokerage Event - Berlin (Germany) 
 

http://fundacjanutricia.pl/granty-badawcze/
http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-junior-advanced-research-award/
http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-senior-award/
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/prezentacja2/bgf-pobyt-badawczy/
http://www.train2move.unito.it/login.html
http://pau.krakow.pl/index.php/2008031766/Stypendia-Fundacji-Lanckoronskich.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/50286f77-b5c2-4183-a130-d8c10e86d79d?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/366d9ec5-70ce-4202-bc7b-7c26f517758f?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/7b38aa4e-f1c9-4855-b23d-0381bd660562?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/9bd301bd-630b-46fe-a32d-a939532597ab?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/0f25c8b0-f5ef-4130-8322-aa2b950b77eb?


 

  

 

 

24 III 2015 
Polish company mission to MEDinISRAEL 
Company Mission - Tel Aviv (Israel) 
 

25 III 2015 
Railways Brokerage Event 2015 
Brokerage Event - LILLE (France) 
 

25 III 2015 
Brokerage Event - European Industrial Subcontracting in Basque Country 
Brokerage Event - San Sebastián (Spain) 
 

25 III 2015 

International Exhibition of Research, Innovation and Inventions PRO INVENT, Cluj-
Napoca, Romania on 25-27th of March 2015 
Fair/Exhibition - Cluj-Napoca (Romania) 
 

25 III 2015 
MIT Conference 2015 - minds, machines and management 
Conference/Seminar/Information Day - Vienna (Austria) 
 

26 III 2015 
Robotics for Health: Franco-German partnering event 
Brokerage Event - Karlsruhe (Germany) 
 

26 III 2015 

ANUGA FoodTec 2015 - Sustainability in Food Production - workshops and 
brokerage event 
Brokerage Event - Cologne (Germany) 
 

27 III 2015 
BUD-GRYF & ENERGIA Matchmaking 2015 
Brokerage Event - Szczecin (Poland) 
 

27 III 2015 
Matchmaking event "MEET4BUSINESS" 
Brokerage Event - Gornja Radgona (Slovenia) 
 

27 III 2015 
BMT Naples Brokerage Event 2015 - Bilateral Meetings on Tourism 
Brokerage Event - Napoli (Italy) 
 

27 III 2015 
Enterprise Europe Network Brokerage Event on ExpoMed 
Brokerage Event - Istanbul (Turkey) 
 

2 IV 2015 
New frontiers for Greek bakery and confectionery SMEs in Ukraine 
Company Mission - Kiev (Ukraine) 
 

9 IV 2015 
Biopesticides - Where is Integrated Pest Management (IPM) in Europe? 
Brokerage Event - London (United Kingdom) 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/f82b4514-b536-4e48-bf69-3510f0c2031a?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/02cc01b2-05cb-403f-b469-2720f35a912c?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/890ca7e6-4a25-4ec1-a379-e7ed7eb7e9c4?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/0a6c8d1a-7866-47aa-b3a0-92a782d9a725?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/0a6c8d1a-7866-47aa-b3a0-92a782d9a725?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/ca5506a7-d9b4-413f-adce-96d379ff3977?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/b65b3a5d-0b3c-4773-befb-8b318f0ed9d3?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/20780d56-eef9-4f3f-b99b-e8e6dea06c01?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/20780d56-eef9-4f3f-b99b-e8e6dea06c01?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/0022a9bb-ba89-4ea1-afc0-9adf48ebf546?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/da940106-3e21-45f1-aeba-7abb7767a693?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/8f825edb-c030-49cb-add6-1f1a022c5b4f?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/14b94058-2ec8-4a94-8540-149395811164?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/821c9432-889c-42ab-9f45-17ea95067c33?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/4a2a1ebb-f46b-4da2-b0ae-d137cb6a3bf2?


 

  

 

 

13 IV 2015 
International brokerage event at HANNOVER MESSE (13-17 April 2015) 
Brokerage Event - Hannover (Germany) 
 

14 IV 2015 

HANNOVER MESSE 2015: Technology Cooperation Days SMART FACTORIES 
& INDUSTRIAL MANUFACTURING 
Brokerage Event - Hannover (Germany) 
 

15 IV 2015 
conhIT Business Meetings 2015 
Brokerage Event - Berlin (Germany) 
 

22 IV 2015 
Matchmaking event for Safety, Security and Emergency  
Brokerage Event - Kortrijk (Belgium) 

23 IV 2015 
Brokerage Event for the Construction Industry RESTA 2015 
Brokerage Event - Vilnius (Lithuania) 
 

24 IV 2015 
CrossTour 2015 
Brokerage Event - Ruse (Bulgaria) 
 

26 IV 2015 
Brokerage event at “Made in Armenia Expo 2015”, Armenia, Yerevan 
Brokerage Event - Yerevan (Armenia) 
 

27 IV 2015 
I Wine Business Meetings from Castilla La Mancha in Europe - Germany 2015 
Company Mission - Halle (Germany) 
 

27 IV 2015 
3rd International B2B Software Days & Celtic Plus Event 
Brokerage Event - Vienna (Austria) 
 

 

 Źródło: http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents 

 

 

 

 

 

 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/d471ecdb-539c-467b-8175-ab0f4ee4ef50?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/47a2127b-b8e2-4a11-aa4b-d2117aff0b4a?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/47a2127b-b8e2-4a11-aa4b-d2117aff0b4a?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/c0642347-7860-49c4-9839-aae672a5fe86?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/2f55405a-b279-4126-b97c-04c6939a8e0c?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/4f90d7c7-f329-4963-aab9-3952c4806481?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/4513cb2f-5289-409f-976f-2af0a8eddd18?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/d8e7d2ed-a33b-4e35-a54f-68149858eaf7?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/fb94ee73-ef76-43dd-bb61-0a605dc1f6e5?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/d9098a7b-e045-4bfb-bbf4-0de2a69b310c?
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents


 

  

 

 
 

 

 
Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska 

ul. Banacha 10, 44-100 Gliwice  
tel: 32 237 19 98/ 32 237 20 92, fax: 32 237 24 50 

rpk@polsl.pl, www.rpk.polsl.pl 
Osoby do kontaktu: Katarzyna Markiewicz-Śliwa,  
Dominika Raróg-Ośliźlok, Agnieszka Kwiatkowska, 

Agnieszka Wyżgolik, Anna Łukaszkiewicz-Kierat 
 

Serdecznie zapraszamy. 
 

Dane kontaktowe 

 

mailto:rpk@polsl.pl
http://www.rpk.polsl.pl/

