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Biuro Zarządzania Projektami Unijnymi przedstawia Zestaw 

Informacji dotyczących mocliwości aplikacyjnych w ramach 

programów finansowanych z Unii Europejskiej, oraz krajowych 

środków przeznaczonych na rozwój nauki. W tym numerze: 
-  Program „żranty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach 

badawczych Unii Europejskiej” – nabór wniosków w ramach II edycji 

- „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” – nowe konkursy 

- Konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach programu „Rozwój 

Sportu Akademickiego” 

 

W poprzednim Biuletynie nr 3/15 przedstawiono: 

- Inteligentne Specjalizacje Pomorza (ISP) 

- EUREKA - Brak ograniczeń tematycznych, wynik projektu nie może mieć zastosowania innego niż do celów 

cywilnych 

- Program „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii 

Europejskiej” – nabór wniosków w ramach II edycji 

 

 

byczymy przyjemnej lektury  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEWSLETTER 

Biuletyn BZPU 4/15 

 

 

 

Program „Granty na granty” 

Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o realizację 

projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Wsparcie jest skierowane do 

jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz 

stworzyć międzynarodowe konsorcjum. 

W ramach programu wnioskodawcy mogą uzyskać środki finansowe na działania związane z 

przygotowaniem wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej w odpowiedzi 

na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią 

podmiot, w tym na refundację poniesionych kosztów. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowił ten program na podstawie komunikatu z dnia 

21 maja 2014  „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych 

Unii Europejskiej" (M.P. poz. 377) oraz wprowadził zmiany w zasadach finansowania 

komunikatem z dnia 16 marca 2015 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Granty 

na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” (M.P. 

poz. 292). 

Wnioski o przyznanie środków finansowych oceniane są przez Interdyscyplinarny zespół do spraw 

działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą na podstawie kryteriów określonych 

w ogłoszeniu. 

 Komunikat z dnia 21 maja 2014 r. 

 Komunikat z dnia 16 marca 2015 r. 

 Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Granty na granty – wsparcie polskich 

koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” w 2015 r. – II edycja 

 

 

 

http://www.nauka.gov.pl/zespoly-ministra/interdyscyplinarny-zespol-do-spraw-dzialalnosci-wspomagajacej-wspolprace-naukowa-z-zagranica-2013.html
http://www.nauka.gov.pl/zespoly-ministra/interdyscyplinarny-zespol-do-spraw-dzialalnosci-wspomagajacej-wspolprace-naukowa-z-zagranica-2013.html
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_03/2be78e3f7202bebffb5250f0af087257.pdf
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_03/ca6f3674f88c335337b79c0a7bc43a81.pdf
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_03/ed58064bd214a1348514a2907f827178.pdf
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_03/ed58064bd214a1348514a2907f827178.pdf
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Załączniki do ogłoszenia: 

 Wzór wniosku 

 Wzór raportu 

 Wzór umowy na pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku projektowego 

 Wzór umowy na refundację kosztów przygotowania wniosku projektowego 

więcej 

 

„Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” 

Konkursy nakierowane na zachęcenie społeczeństwa europejskiego do włączania się w różne 

działania naukowe i innowacyjne: 

1. Działania upowszechniające w Europie: wystawy i kafejki naukowe angażujące obywateli w 

naukę 

2. Platforma wymiany wiedzy 

3. Elektroniczne narzędzia/mechanizmy doradztwa w zakresie polityki opartej na wiedzy 

4. Wspieranie zmian strukturalnych w instytucjach/organizacjach badawczych w celu promowania 

Odpowiedzialnego Prowadzenia Badań Naukowych i Innowacji (RRI) 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-issi-

2015-1.html 

Konkursy na promowanie równości płci w badaniach i innowacjach: 

1. Ocena inicjatyw promujących równość płci w polityce badawczej i instytucjach/organizacjach 

badawczych 

2. Wspieranie instytucji badawczych we wdrażaniu planów równości płci 

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_03/4ae67e0aefec7140657e768528ed574e.doc
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_03/57d99a2cc0cbec381d3e19c3a57dabc7.doc
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_03/867bdfca9ab0fa5f07aa96cc8a8b3e08.doc
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_03/cf798697dbb10135f6978dccf1c2f8b7.docx
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/program-granty-na-granty-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej-nabor-wnioskow-w-ramach-ii-edycji.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-issi-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-issi-2015-1.html
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-geri-

2015-1.html 

 

„Rozwój Sportu Akademickiego” 

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze obejmujące badania naukowe dotyczące 

rozwoju sportu akademickiego, zwłaszcza w olimpijskich dyscyplinach sportu, wynikające 

z potwierdzonych potrzeb podmiotów sportowych (klubów, stowarzyszeń, związków sportowych),  

w szczególności mające na celu: 

a) zapewnienie rozwoju  badań o zasadniczym znaczeniu dla procesu szkolenia sportowego 

realizowanego w szczególności przez jednostki objęte programem Akademickich Centrów 

Szkolenia Sportowego, 

b) wspieranie rozwoju badań dotyczących optymalizacji procesu szkolenia sportowego, 

c) wspieranie badań  związanych z przygotowaniem sportowym zawodników do priorytetowych 

imprez sportowych, 

d) wspieranie innowacyjnych badań służących doskonaleniu procesu treningowego, 

e) wspieranie badań, mających na celu monitorowanie sprawności fizycznej i aktywności fizycznej 

studentów.   

Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w 

formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Obsługa Strumieni Finansowania zwanym 

dalej „OSF”, dostępnym od dnia 27 kwietnia 2015 r. na stronie osf.opi.org.pl w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 18 maja 2015 r.  więcej 

 
Jeżeli Macie Państwo pomysł na projekt, BZPU, służy wsparciem w zakresie technicznego i formalnego przygotowania 

wniosków. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel 402, Krzysztof Karaszewski, Owidiusz Moska.  

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-geri-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-geri-2015-1.html
https://osf.opi.org.pl/
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-o-finansowanie-projektow-badawczych-w-ramach-programu-rozwoj-sportu-akademickiego.html

