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MISJE W HORYZONCIE EUROPA - MAJOWE SPOTKANIA
Komisja Europejska zaktualizowała Program Prac 2021-2022 Misji UE, 
a szeroki zakres nowych tematów konkursowych dla wszystkich pięciu
misji zaprezentuje podczas dni informacyjnych, które planowane są 17-18
maja 2022 r. 
Dzień później, 19 maja odbędzie się spotkanie brokerskie online, podczas
którego będzie można znaleźć partnerów do konsorcjów projektowych.
Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w obu wydarzeniach. Udział we
wspomnianych wydarzeniach jest bezpłatny, ale należy się
zarejestrować.
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Inicjatywa na rzecz Innowacji w
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https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en
https://mailchi.mp/821b50c9cae6/eptri-march-2022-newsletter
http://intranet.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5615:polecenie-122-z-cy-dyrektora-ds-nauki&catid=230:dyr-ds-nauki&Itemid=331


BIULETYN NAUKOWY |  STR. 2 INSTYTUT "POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

Zapraszamy do udziału w wiosennej edycji wydarzenia Tydzień z Klastrami, która
odbędzie się w dniach 23 - 30 maja 2022 r. w formule on-line. Będzie to cykl
spotkań informacyjnych na temat bieżących konkursów lub inicjatyw,
podejmowanych w ramach sześciu szerokich klastrów tematycznych w II filarze
programu Horyzont Europa.
Filar II – Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa, 
z budżetem ponad 53 mld euro – mierzy się z wyzwaniami, przed którymi stoi
Europa i świat: od walki z rakiem po przystosowanie się do zmian klimatu, ochronę
dziedzictwa kulturowego, przyjazne i ekologiczne miasta, ochronę wód i oceanów,
czy też zapewnienie zdrowych gleb z myślą o zdrowej żywności, zdrowiu ludzi, 
o przyrodzie i klimacie. Ważnym wyzwaniem jest także zwiększenie
konkurencyjności przemysłowej Europy oraz dostarczanie najnowocześniejszych
technologii.
W konkursach mogą uczestniczyć firmy: małe i duże, ale także startupy, instytuty
badawczo-naukowe, uczelnie oraz jednostki administracji publicznej. Projekty
realizowane są w międzynarodowych konsorcjach.
Naukowcy i innowatorzy mają możliwość aplikowania o dofinansowanie projektów
na różnych poziomach gotowości technologicznej. Dofinansowanie to może sięgać
od 1 do ponad 20 mln euro. Tematyka projektów musi odpowiadać na wyzwania
określone w programach pracy poszczególnych konkursów.
Organizowane przez nas spotkania mają na celu przybliżenie tematyki konkursów
na rok 2022 oraz przedstawienie informacji dotyczących różnych inicjatyw
podejmowanych w klastrach. Eksperci omówią zasady uczestnictwa w projektach, 
a zaproszeni beneficjenci podzielą się z uczestnikami wydarzenia swoimi
doświadczeniami i praktycznymi wskazówkami.

TYDZIEŃ Z KLASTRAMI 23 - 30.05.2022

INICJATYWA NA RZECZ INNOWACJI W DZIEDZINIE ZDROWIA
Inicjatywa na rzecz Innowacji w Dziedzinie Zdrowia (IHI) – to instytucjonalne
partnerstwo publiczno-prywatne dla badań i innowacji na etapie przed-
konkurencyjnym w zakresie zapobiegania, diagnostyki, leczenia i walki z chorobami
aż po opiekę na koniec życia.
W ramach IHI zakres wspólnych badań prowadzonych przez stronę publiczną –
naukowców, organizacje pacjentów, regulatorów oraz MŚP z dużym przemysłem
zostanie rozszerzony poza sektor farmaceutyczny (EFPIA) i obejmie również
związane ze zdrowiem: technologie medyczne, biotechnologię, zdrowie cyfrowe 
i szczepionki.
Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą konkursów IHI.

https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities
https://www.kpk.gov.pl/wiosenny-tydzien-z-klastrami-w-programie-horyzont-europa
https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities
https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities
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Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo
aplikować w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych.
Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

KONKURSY

POLONEZ BIS 2
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs POLONEZ
BIS 2 na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez
naukowców przyjeżdzających z zagranicy. Celem konkursu
jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich 
 międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych
projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich
ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają
stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata
doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy
oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę
otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były
zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12
miesięcy łącznie.
W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla
kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w
tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na
pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do
realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego
sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych,
wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym
dostępie i innych.
Do wnioskowania szczególnie zachęcamy naukowców,
których życie, wolność lub kariera naukowa są; zagrożone, a
także tych, którzy są zmuszeni do ucieczki lub zostali
przesiedleni z powodu takich zagrożeń.
Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów
badawczych w ramach konkursu POLONEZ BIS 2 to 55 mln
zł. Termin złożenia wniosków upływa 15.06.2022 r.

z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze
wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
bez udziału partnerów zagranicznych;
we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji
naukowych.

Ogłoszony konkurs OPUS 23 na projekty badawcze,
przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery
naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo
48 miesięcy. W konkursie OPUS 23 istnieje możliwość
ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

Budżet konkursu wynosi 400 mln zł. Nabór wniosków w
systemie OSF trwa do 15.06.2022 r. 

OPUS 23

PRELUDIUM 21
Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 21
na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców
nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można
uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł

https://www.ncn.gov.pl/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis2
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2022/uchwala20_2022.pdf
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus23
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium21
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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. Rada Narodowego Centrum Nauki
ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na
realizację działań naukowych w ramach konkursu
MINIATURA 6 w kwocie 20 mln zł. Nabór wniosków
prowadzony jest do 31 lipca 2022 r. do godz. 16:00.

MINIATURA 6

lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego
odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w
projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech
osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.
Budżet konkursu wynosi 30 mln zł. Nabór wniosków w
systemie OSF trwa do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00. 

II runda: od dnia 17 marca 2022 r. od godziny 12:01:00 do
dnia 17 maja 2022 r. do godziny 12:00:00.

Głównym celem Konkursu jest opracowanie nowych
procedur diagnostycznych i terapeutycznych w różnych
obszarach medycyny z premiowaniem chorób
onkologicznych, chorób wieku dziecięcego (z włączeniem
okresu niemowlęcego, noworodkowego oraz prenatalnego),
chorób wieku podeszłego, chorób zakaźnych i ich powikłań,
np. w postaci zespołu postcovidowego, oraz chorób o
podłożu immunologicznym. W niniejszym Konkursie
wprowadzono wymóg bankowania materiału biologicznego
w celu jego późniejszego wykorzystania do celów
naukowych, diagnostycznych i epidemiologicznych, a przede
wszystkim do sekwencjonowania całogenomowego lub
sekwencjonowania eksomów. W niniejszym Konkursie
wprowadzono także wymóg dołączenia do Wniosku projektu
protokołu badania klinicznego. Nabór wniosków w systemie
trwa:

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu
elektronicznego za pośrednictwem Systemu
teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji. 

NIEKOMERCYJNE BADANIA KLINICZNE (ABM/2022/1)

NEURON COFUND 2 (II KONKURS 2022)
Program Neuron Cofund 2 angażuje 25 instytucji z 22 państw
we współpracę, której celem jest stworzenie warunków
rozwoju współpracy, korzystnej wymiany wiedzy i
doświadczeń oraz integracji źródeł finansowania badań w 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2022/uchwala1_2022.pdf
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2022/uchwala21_2022.pdf
https://konkurs.abm.gov.pl/#/
https://konkurs.abm.gov.pl/#/
https://www.abm.gov.pl/
https://www.abm.gov.pl/
https://www.neuron-eranet.eu/
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GRANTY I STYPENDIA 
DLA NAUKOWCÓW

BIULETYN INFORMACYJNY
PRZYGOTOWYWANY JEST PRZEZ

DZIAŁ BADAŃ NAUKOWYCH I
WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

 
TELEFON: 22 815 11 21

E-MAIL: NAUKA@IPCZD.PL

Program EJP RD (European Joint Programme on
Rare Diseases – Europejski wspólny program w
obszarze chorób rzadkich) angażuje ponad 130
instytucji z 35 państw we współpracy, której celem
jest stworzenie warunków dla korzystnej wymiany
wiedzy i doświadczeń w obszarze opieki medycznej
i innowacyjnych badań naukowych. Informujemy,
że 14 grudnia 2021 r. uruchomiono IV
międzynarodowy konkurs w ramach programu EJP
RD pt. „Development of new analytic tools and
pathways to accelerate diagnosis and facilitate
diagnostic monitoring of rare diseases”.

EJP RD (IV KONKURS 2022)

obszarze neurobiologii, neurologii i psychiatrii w
krajach partnerskich. Realizacja tego zadania jest
możliwa dzięki mechanizmom określonym w
ramach programu ramowego Horyzont 2020.
Informujemy, że 7 stycznia 2022 r. startuje II
międzynarodowy konkurs w ramach programu
Neuron Cofund 2 pt. „Multinational and
Translational Research 

OGŁOSZENIE IV KONKURSU INFOSTRATEG NA
PROJEKTY TEMATYCZNE
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza IV konkurs
w ramach Strategicznego Programu INFOSTRATEG „Zaawansowane
technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”. 
Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój polskiego potencjału SI
poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną
inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w
praktyce. Konkurs na projekty tematyczne obejmuje cztery tematy z
zakresu tematycznego programu m.in.: Inteligentny system
przetwarzania mowy dla lekarzy. Nabór wniosków będzie trwał od 27
maja 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r. (do godziny 16:00).

„BADANIA KLINICZNE – PODĄŻAJĄC ZA
ZMIANĄ” 20.05.2022
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji organizowanej z
okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych pt. „Badania
kliniczne – podążając za zmianą”. Konferencja odbędzie się w formie
hybrydowej 20 maja 2022, godz. 9:00 – 16:00. Udział w konferencji
jest bezpłatny. Rejestracja uczestników dostępna jest od 5 maja 2022
na stronie internetowej. 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
http://www.czd.pl/
https://pl-pl.facebook.com/CentrumZdrowiaDziecka/
https://www.linkedin.com/company/ipczd
https://www.instagram.com/centrum_zdrowia_dziecka/?hl=pl
https://www.youtube.com/channel/UCDFLNeFQvtVAjoFa6mcVIEg
https://www.ejprarediseases.org/
https://www.neuron-eranet.eu/
https://www.gov.pl/web/ncbr/iv-konkurs-infostrateg-na-projekty-tematyczne
http://www.ejprarediseases.org/
http://www.ejprarediseases.org/
https://www.gov.pl/web/ncbr/iv-konkurs-infostrateg-na-projekty-tematyczne
http://www.dzienbadanklicznicznych2022.pl/
http://www.dzienbadanklicznicznych2022.pl/

