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KOMISJA EUROPEJSKA OFICJALNIE OPUBLIKOWAŁA
PROGRAMY PRACY ZDROWIE 2023-2024 
I MISJI RAK 2023
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.
Programy pracy umożliwiają zapoznanie się z celami oraz
harmonogramem poszczególnych elementów programu ramowego
Horyzont Europa, a przede wszystkim z tematami i konkursami, do
których można aplikować. Dzięki temu zainteresowani mogą zaplanować
swój udział w Horyzoncie Europa - w co warto się zaangażować oraz kiedy
przygotować wnioski.

Horizon Europe - General Introduction

Działania Marii Skłodowskiej-Curie

Infrastruktury badawcze

Klastry:

Zdrowie

W związku z tym w styczniu organizowane są liczne spotkania
informacyjne szczegółowo prezentowane na KPK

Webinar Rady Młodych Naukowców
 Konsultacje Społeczne Europejskich

Programów Ramowych w Zakresie Badań
Naukowych i Innowacji na lata 2014-2027

 

https://mailchi.mp/821b50c9cae6/eptri-march-2022-newsletter
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-1-general-introduction_horizon-2023-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-2-msca-actions_horizon-2023-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-3-research-infrastructures_horizon-2023-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-4-health_horizon-2023-2024_en.pdf
https://www.kpk.gov.pl/


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

15 XII o godzinie 15.30 na profilu facebook'owym Rada Młodych Naukowców,
będzie można oglądać transmisję webinarium, które odbędzie się przy
współpracy z Narodowym Centrum Nauki: "Granty dla młodych naukowców.
Webinarium z przedstawicielami NCN dedykowane młodym naukowcom".
Zapraszamy do oglądania!
Link do spotkania

WEBINAR - RADY MŁODYCH NAUKOWCÓW

DZIEŃ INFORMACYJNY HORYZONT EUROPA 2023
Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje 12 stycznia 2023 r. Dzień
Informacyjny poświęcony konkursom i nowemu programowi pracy
#HoryzontEU na lata 2023-2024. 
Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie, w Warszawie, tak żeby umożliwić
networking, jakże cenny element formowania konsorcjum projektowego. 
 Zachęcamy pracowników naukowych do udziału w wydarzeniu.
Strona wydarzenia

KONSULTACJE SPOŁECZNE EUROPEJSKICH
PROGRAMÓW RAMOWYCH W ZAKRESIE BADAŃ
NAUKOWYCH I INNOWACJI NA LATA 2014-2027
Ruszyły największe w historii konsultacje społeczne dotyczące europejskich
programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji na lata
2014-2027
Zainteresowane strony będą mogły podzielić się swoimi opiniami na temat
wyników programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa, a także kształtować
strategiczne kierunki dla planu strategicznego Horyzont Europa 2025-2027.
Przez najbliższe tygodni wszyscy zainteresowani będą mieli okazję do
udzielania odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru i pytania otwarte
ale również do przedstawiania dokumentów przedstawiających ich
stanowisko. Konsultacje zostaną zamknięte w lutym 2023 r.
Wszelkie pytania związane z konsultacjami można kierować na adres RTD-
PUBLIC-CONSULTATION-HORIZON@ec.europa.eu.
Więcej informacji 

12 stycznia 2023: KPK organizuje Dzień Informacyjny Horyzont Europa
2023 w formie fizycznej w hotelu Marriott w Warszawie. Rejestracja jest
już otwarta !
19 stycznia 2023: Komisja europejska organizuje Horizon Europe
InfoDay - cluster 1dedykowany konkursowi Zdrowie 2023 (spotkanie
wirtualne)
20 stycznia 2023: CLUSTER Health - Horizon Europe Brokerage Event
2023 wirtualne spotkanie brokerskie dedykowane konkursowi Zdrowie
2023 i misji Rak 2023. W czasie spotkania, poza umówionymi
spotkaniami bilateralnymi, będzie też możliwość zaprezentowania
swojego pomysłu na projekt czy kompetencji naszej
instytucji/firmy/pracowni w odniesieniu do wspomnianych konkursów.
Rejestracja jest już otwarta !

Poniżej kilka z nich:

https://www.facebook.com/RMN.VI
https://www.facebook.com/RMN.VI
https://www.facebook.com/hashtag/horyzonteu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWwNR0Z2yRK0OAtBDzNXW-rfDuaE1fiyulmQL6dBY2Lj6WVbvrXktoNjXNfhjlWrOqlbpG102Lan8onjc7GVQTRViYato2Wle-cGHhryNmbMBvUbaXn_xnzhdeG1rBGjqs&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/3ETCoGL
mailto:RTD-PUBLIC-CONSULTATION-HORIZON@ec.europa.eu
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/now-open-largest-public-consultation-ever-held-past-present-and-future-european-research-and-2022-12-01_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/now-open-largest-public-consultation-ever-held-past-present-and-future-european-research-and-2022-12-01_en
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/dzien-informacyjny-horyzont-europa-2023
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/2zRJQrIdbL7rCriIJbBN4l/overview
https://cluster-health-horizon-europe-brokerage2023.b2match.io/
https://cluster-health-horizon-europe-brokerage2023.b2match.io/signup
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II EDYCJA KURSU „PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY
DZIECIĘCEJ KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ”
W dniach 17-18.11.2022 r. odbyła się druga, ostatnia już edycja kursu
„Psychologiczne aspekty dziecięcej kardiologii interwencyjnej”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Szkolenie obejmowało umiejętności komunikacyjne, psychologiczne podstawy
pracy dziecięcego kardiologa interwencyjnego z uwzględnieniem zagadnień
związanych z zasadami równego traktowania kobiet i mężczyzn, osób z
niepełnosprawnościami oraz zapobiegania dyskryminacji ze względu na rasę,
wyznanie, tożsamość płciową i orientację psychoseksualną. Program kursu
obejmował 16 godzin dydaktycznych, w tym 6 godzin wykładów teoretycznych
i 10 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne oparte były o symulację
rozmów z pacjentami i ich rodzinami o różnym stopniu ciężkości choroby, w
tym pacjentami i rodzinami o odmiennej narodowości, wyznaniu i kulturze. 

MONOGRAFIA IPCZD
Z okazji 45-lecia Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” powstała
unikatowa monografia podsumowująca osiągnięcia naukowe i kliniczne
Instytutu.
Przedstawiamy tekst monografii i życzymy ciekawej lektury.
Więcej informacji

II EDYCJA SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU
WSPÓŁPRACY 
Program wspomaga niwelowanie różnic społeczno-ekonomicznych
wewnątrz UE oraz wzmacnia dwustronne relacje między Szwajcarią  a Polską  
i będzie realizowany do 2029 roku. Do Polski trafi 𝟯𝟮𝟬,𝟭 𝗺𝗹𝗻 𝗖𝗛𝗙. To
kolejny program, który będziemy mogli wykorzystać na inicjatywy
wspierające rozwój gospodarczy i społeczny Polski.  W II edycji Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy zaplanowana jest realizacja dwóch głównych
programów, m. in.:
 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗕𝗮𝗱𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗡𝗮𝘂𝗸𝗼𝘄𝗲 𝗶 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘄𝗮𝗰𝗷𝗲 – 35 milionów franków
szwajcarskich (29 mln CHF na badania stosowane i 6 mln CHF na badania
podstawowe oraz dodatkowo 6,176 mln CHF wkładu krajowego).
więcej informacji

https://nauka.czd.pl/wp-content/uploads/2022/11/monografia_45lecie.pdf
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jest-umowa-na-kolejne-rozdanie-funduszy-szwajcarskich-dla-polski
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GRANTY I STYPENDIA 
DLA NAUKOWCÓW

BIULETYN INFORMACYJNY
PRZYGOTOWYWANY JEST PRZEZ

DZIAŁ BADAŃ NAUKOWYCH I
WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

 
TELEFON: 22 815 19 83

E-MAIL: NAUKA@IPCZD.PL

KONKURSY

Od 1 grudnia br. można składać wnioski o przyznanie
stypendium dla wybitnych młodych naukowców
wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w
działalności naukowej. Stypendium jest przyznawane
maksymalnie na 3 lata, a jego wysokość nie może
przekroczyć 5 390 zł miesięcznie. Nabór potrwa do 31
grudnia 2022 r.
więcej informacji 

STYPENDIA DLA WYBITYNYCH
MŁODYCH NAUKOWCÓW

KONKURS SMN18
Od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. trwa 18. nabór
wniosków o stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla
wybitnych młodych naukowców. Wnioski o stypendium
należy składać poprzez system OSF.
Instrukcja składania wniosków o przyznanie stypendium
w systemie OSF oraz Wytyczne dla Zespołu doradczego
w sprawie oceny wniosków o przyznanie stypendiów
MEiN możliwe są do pobrania poniżej.
Praktyczne informacje na temat procedury składania
wniosku, w tym dane dotyczące osiągnięć i załączniki,
które będą potrzebne przy wypełnianiu wniosku w OSF,
są dostępne w informacji z dnia 15 listopada 2022 r.
Link do systemu OSF
więcej informacji

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.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nawet-5-390-zl-miesiecznie-moze-otrzymac-wybitny-mlody-naukowiec
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nawet-5-390-zl-miesiecznie-moze-otrzymac-wybitny-mlody-naukowiec
https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2022-r-konkurs-smn18
https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2022-r-konkurs-smn18
https://www.ejprarediseases.org/

