
Instytucja ogłaszająca 
konkurs 

Program Założenia konkursu Termin naboru Link do wytycznych 

Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 

POIR 
Poddziałanie 1.1.1 
Badania przemysłowe i 
prace rozwojowe 
realizowane przez 
przedsiębiorstwa 

Konkurs Szybka Ścieżka 

Projekty obejmujące badania przemysłowe  

i eksperymentalne prace rozwojowe albo 

eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez 

m.in. przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe 

wchodzące w skład konsorcjum. 

07.02.2020r. – 
01.06.2020r. 
 
 
 
03.08.2020r. – 
14.09.2020r. 

https://www.ncbr.gov.pl/pro
gramy/fundusze-
europejskie/poir/konkursy/k
onkurs-1-1-1-1-2020/ 
 
http://www.poir.gov.pl/medi
a/82198/harmonogram_nab
oru_wnioskow_POIR_2020_
251119.pdf 
 

Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 

POIR 
Poddziałanie 
1.1.1 Badania 
przemysłowe i 
prace rozwojowe 
realizowane 
przez 
przedsiębiorstwa 

Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze” 

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania 

projektów z zakresu niskoemisyjnych technologii 

grzewczych, które w największym stopniu przyczynią się 

do osiągnięcia celów PO IR. 

09.12.2019r. – 
31.03.2020r. 

https://www.ncbr.gov.pl/akt
ualne-konkursy/szczegoly-
konkursu/competition/konku
rs-81112019-szybka-sciezka-
urzadzenia-grzewcze/ 
 

Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 

POIR 
Poddziałanie 
4.1.1 Strategiczne 
programy badawcze dla 
gospodarki 

Wspólne Przedsięwzięcie INGA NCBR z PGNiG S.A. oraz 

GAZ-SYSTEM S.A. 

Wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych 

prac rozwojowych o tematyce określonej w programach 

strategicznych w ramach Wspólnych Przedsięwzięć, 

realizowanych przez konsorcja jednostek naukowych lub 

konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw i jednostek 

naukowych. 

03.02.2020r. –  
06.07.2020r. 

https://www.ncbr.gov.pl/pro
gramy/fundusze-
europejskie/poir/konkursy/k
onkurs-4-4-1-1-2019-inga/ 
 
 
 

Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 

POIR  
Poddziałanie 4.1.4 
Projekty aplikacyjne 

Projekty aplikacyjne 

Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub 

eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez 

konsorcja złożone z jednostek naukowych i 

przedsiębiorców. 

03.02.2020r. – 
03.04.2020r. 
 
 
 
 
01.07.2020r. – 
31.07.2020r. 

https://www.ncbr.gov.pl/akt
ualne-konkursy/szczegoly-
konkursu/competition/konku
rs-24142019-projekty-
aplikacyjne/ 
 
http://www.poir.gov.pl/medi
a/82198/harmonogram_nab

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-1-1-1-1-2020/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-1-1-1-1-2020/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-1-1-1-1-2020/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-1-1-1-1-2020/
http://www.poir.gov.pl/media/82198/harmonogram_naboru_wnioskow_POIR_2020_251119.pdf
http://www.poir.gov.pl/media/82198/harmonogram_naboru_wnioskow_POIR_2020_251119.pdf
http://www.poir.gov.pl/media/82198/harmonogram_naboru_wnioskow_POIR_2020_251119.pdf
http://www.poir.gov.pl/media/82198/harmonogram_naboru_wnioskow_POIR_2020_251119.pdf
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-81112019-szybka-sciezka-urzadzenia-grzewcze/
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-81112019-szybka-sciezka-urzadzenia-grzewcze/
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-81112019-szybka-sciezka-urzadzenia-grzewcze/
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-81112019-szybka-sciezka-urzadzenia-grzewcze/
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-81112019-szybka-sciezka-urzadzenia-grzewcze/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-4-4-1-1-2019-inga/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-4-4-1-1-2019-inga/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-4-4-1-1-2019-inga/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-4-4-1-1-2019-inga/
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-24142019-projekty-aplikacyjne/
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-24142019-projekty-aplikacyjne/
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-24142019-projekty-aplikacyjne/
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-24142019-projekty-aplikacyjne/
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-24142019-projekty-aplikacyjne/
http://www.poir.gov.pl/media/82198/harmonogram_naboru_wnioskow_POIR_2020_251119.pdf
http://www.poir.gov.pl/media/82198/harmonogram_naboru_wnioskow_POIR_2020_251119.pdf


oru_wnioskow_POIR_2020_
251119.pdf 

Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 

TANGO 4 Konkurs TANGO 4 

Cel konkursu: wzrost stopnia komercjalizacji technologii 

bazujących na wynikach badań podstawowych 

uzyskanych w projektach bazowych, a w szczególności: 

określenie planu rozwoju technologii bazujących na 

wynikach badań podstawowych, wzrost zaangażowania 

przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na 

wynikach badań podstawowych. 

Konkurs nie ma ograniczenia tematycznego. 

29.11.2019r. – 
30.06.2020r. 

https://www.ncbr.gov.pl/akt
ualne-konkursy/szczegoly-
konkursu/competition/iv-
konkurs-tango/ 
 

Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 

Strategiczny Program 
Badań Naukowych i 
Prac Rozwojowych 
„Nowoczesne 
technologie 
materiałowe” - 
TECHMATSTRATEG 

TECHMATSTRATEG 

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w 

obszarach Programu, prowadzący do transferu do 

otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych 

rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w 

badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej 

dziedzinie. 

Trzeci konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z 

czterech strategicznych obszarów problemowych: 

technologie materiałów konstrukcyjnych; technologie 

materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych; 

technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o 

projektowanych właściwościach; technologie materiałów 

dla magazynowania i przesyłu energii. 

30.12.2019r. – 
30.03.2020r. 

https://www.ncbr.gov.pl/akt
ualne-konkursy/szczegoly-
konkursu/competition/iii-
konkurs-nowoczesne-
technologie-materialowe-
techmatstrateg/ 
 

Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 

Program LIDER Konkurs LIDER XI 

Cel konkursu: poszerzenie kompetencji młodych 

naukowców w samodzielnym planowaniu prac 

badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem 

badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, 

których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i 

posiadają potencjał wdrożeniowy. 

16.01.2020 r.– 
16.03.2020 r. 

https://www.ncbr.gov.pl/pro
gramy/programy-
krajowe/lider/lider-xi-
edycja/materialy-do-
pobrania-xi/ 
 

http://www.poir.gov.pl/media/82198/harmonogram_naboru_wnioskow_POIR_2020_251119.pdf
http://www.poir.gov.pl/media/82198/harmonogram_naboru_wnioskow_POIR_2020_251119.pdf
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/iv-konkurs-tango/
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/iv-konkurs-tango/
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/iv-konkurs-tango/
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/iv-konkurs-tango/
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/iii-konkurs-nowoczesne-technologie-materialowe-techmatstrateg/
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/iii-konkurs-nowoczesne-technologie-materialowe-techmatstrateg/
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/iii-konkurs-nowoczesne-technologie-materialowe-techmatstrateg/
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/iii-konkurs-nowoczesne-technologie-materialowe-techmatstrateg/
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/iii-konkurs-nowoczesne-technologie-materialowe-techmatstrateg/
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/iii-konkurs-nowoczesne-technologie-materialowe-techmatstrateg/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-xi-edycja/materialy-do-pobrania-xi/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-xi-edycja/materialy-do-pobrania-xi/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-xi-edycja/materialy-do-pobrania-xi/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-xi-edycja/materialy-do-pobrania-xi/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-xi-edycja/materialy-do-pobrania-xi/


Agencja 
Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

PROW 2014-2020 
Działanie 16 
Współpraca 

Działanie 16 Współpraca 

Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup 

operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez 

te grupy projektów, których przedmiotem jest: 

opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie 

udoskonalonego produktu lub nowych lub znacznie 

udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub 

marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub 

wprowadzania do obrotu produktów (…) oraz tworzenie 

lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw (…). 

13.01.2020 r.- 
21.02.2020 r. 

https://www.arimr.gov.pl/dl
a-beneficjenta/wszystkie-
wnioski/prow-2014-
2020/dzialanie-16-
wspolpraca/prezes-agencji-
restrukturyzacji-i-
modernizacji-rolnictwa-
oglasza-iii-nabor-
wnioskow.html 
 
 

Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 

Eurostars – 2 

 

Eurostars-2 Cut-off 13 

Cel konkursu: wspieranie współpracy międzynarodowej w 

badaniach i rozwoju. Bez ograniczeń tematycznych. 

Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli 

przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu 

lub usługi. 

Wnioski 
międzynarodowe 
17.12.2019 r. - 
13.02.2020 r. 
Wnioski krajowe 
II/III kwartał 
2020 r. 

https://www.ncbr.gov.pl/o-
centrum/aktualnosci/szczego
ly-
aktualnosci/news/otwarcie-
naboru-wnioskow-w-13-tym-
konkursie-eurostars-2-
60339/ 

Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 

ERA-NET CO-FUND ICT-

AGRI-FOOD 

Pierwszy konkurs ERA-NET CO-FUND ICT-AGRI-FOOD 

Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć co 

najmniej jednego z dwóch poniższych tematów: 

• TOPIC 1 - Data-driven ICT platforms and solutions to 

improve the sustainability of agri-food Systems 

• TOPIC 2 - Identify and address barriers for adoption of 

ICT technologies in the agri- food systems 

Wnioski 
międzynarodowe 

nabór wstępny: 
18.12.2019 r. -  
03.03.2020 r. 
Zamknięcie 
naboru 
wniosków 
pełnych: 
06.07.2020 r. 
 
Wnioski krajowe: 
IV kwartał 2020 r. 

https://www.ncbr.gov.pl/o-
centrum/aktualnosci/szczego
ly-
aktualnosci/news/otwarcie-
naboru-wnioskow-w-i-
konkursie-programu-era-net-
co-fund-ict-agri-food-60359/ 
 

Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju oraz 
Rada ds. Badań 
Naukowych i 
Technologicznych Turcji 

Współpraca Polska -

Turcja 4. konkurs 
Współpraca Polska -Turcja 4. Konkurs 

Zakres konkursu: ICT - Information and Communication 
Technologies, Energy, Health, Food. 
 

17.01.2020 r. -  
18.03.2020 r. 

https://www.ncbr.gov.pl/o-
centrum/aktualnosci/szczego
ly-
aktualnosci/news/uruchomie
nie-4-konkursu-60423/ 
 

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/prezes-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-oglasza-iii-nabor-wnioskow.html
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/prezes-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-oglasza-iii-nabor-wnioskow.html
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/prezes-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-oglasza-iii-nabor-wnioskow.html
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/prezes-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-oglasza-iii-nabor-wnioskow.html
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/prezes-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-oglasza-iii-nabor-wnioskow.html
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https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/prezes-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-oglasza-iii-nabor-wnioskow.html
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/prezes-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-oglasza-iii-nabor-wnioskow.html
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/prezes-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-oglasza-iii-nabor-wnioskow.html
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-13-tym-konkursie-eurostars-2-60339/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-13-tym-konkursie-eurostars-2-60339/
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https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-13-tym-konkursie-eurostars-2-60339/
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https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-13-tym-konkursie-eurostars-2-60339/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-13-tym-konkursie-eurostars-2-60339/
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https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-programu-era-net-co-fund-ict-agri-food-60359/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-programu-era-net-co-fund-ict-agri-food-60359/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-programu-era-net-co-fund-ict-agri-food-60359/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-programu-era-net-co-fund-ict-agri-food-60359/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-programu-era-net-co-fund-ict-agri-food-60359/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-programu-era-net-co-fund-ict-agri-food-60359/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uruchomienie-4-konkursu-60423/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uruchomienie-4-konkursu-60423/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uruchomienie-4-konkursu-60423/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uruchomienie-4-konkursu-60423/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uruchomienie-4-konkursu-60423/


Agencja luksemburska 
Fonds National de la 
Recherche (FNR) 

Konkurs CORE 2020 Konkurs CORE 2020 

W obszarze „Industrial and Service Transformation” 

będzie możliwe składanie do FNR wniosków na 

bilateralne, polsko-luksemburskie projekty. Ww. obszar 

obejmuje następujące zagadnienia: 

 Trusted data-driven economy and critical systems  
- Security and cybersecurity, reliability and trust 
- Cyber-physical systems, 

 Future computer & communication systems, 
 Autonomous and intelligent systems and robotics for 

earth and space, 
 Fintech/RegTech and transformative applications of 

distributed ledger technologies, 
 Fundamental tools and data-driven modelling and 

simulation Specific rules for researchers co-funded by 
the above agencies may. 

Do: 
22.04.2020r. 

https://www.ncbr.gov.pl/o-
centrum/aktualnosci/szczego
ly-aktualnosci/news/pollux-
ix-core-2020-60643/ 
 

Międzynarodowy 
Fundusz Wyszehradzki 

Visegrad Grants Projekty muszą rozwijać znaczącą współpracę i aktywne 

członkostwo organizacji z min. 3 krajów Grupy V4, a także 

wyraźnie odnosić się do jednego z celów siedmiu 

obszarów tematycznych programu tj. kultura, edukacja, 

innowacje, wartości demokratyczne, polityka publiczna, 

rozwój regionalny czy rozwój socjalny. 

Do: 
01.02.2020r. 

https://www.visegradfund.or
g/apply/grants/visegrad-
grants/ 
 

Visegrad+ Grants Projekty muszą rozwijać znaczącą współpracę i zapewnić 

zaangażowanie przynajmniej 3 państw wyszehradzkich i 

jednego partnera z regionu państw wschodnich lub 

krajów Bałkanów Zachodnich. Ponadto muszą wyraźnie 

odnosić się do jednego z celów siedmiu obszarów 

tematycznych programu tj. kultura, edukacja, innowacje, 

wartości demokratyczne, polityka publiczna, rozwój 

regionalny czy rozwój socjalny, a także być realizowane w 

regionie Partnerstwa Wschodniego UE lub na Bałkanach 

Zachodnich.  

https://www.visegradfund.or
g/apply/grants/visegrad-
plus-grants/ 
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Strategic Grants Projekty muszą rozwijać znaczącą współpracę i zapewnić 

zaangażowanie wszystkich 4 państw wyszehradzkich, a 

także muszą  wyraźnie uwzględniać jeden z rocznych 

priorytetów strategicznych Grupy Wyszehradzkiej. 

Priorytety: Returning to the roots, Small things matter, 30 

years after the fall of the Iron Curtain - civil society 

matters). 

https://www.visegradfund.or
g/apply/grants/strategic-
grants/ 
 

Komisja Europejska Horyzont 2020 
Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest 

największym w historii Unii programem w zakresie 

badań naukowych i innowacji. Jego struktura została 

oparła na trzech zasadniczych, wzajemnie 

wspierających się priorytetach: Doskonała baza 

naukowa, Wiodąca pozycja w przemyśle, Wyzwania 

społeczne uzupełnionych przez dodatkowe cele 

szczegółowe: Upowszechnianie doskonałości i 

zapewnienie szerszego uczestnictwa, Nauka z udziałem 

społeczeństwa i dla społeczeństwa oraz działania 

Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego 

Instytutu Innowacji i Technologii. 

Nabory na 
bieżąco 

https://ec.europa.eu/progra
mmes/horizon2020/ 
 

Minister Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego 

Premia na Horyzoncie 2 Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe 

podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w 

związku z realizacją przez nie projektów w ramach: 

programu ramowego Horyzont 2020, z wyłączeniem 

projektów realizowanych w ramach konkursu „Teaming 

of excellent research institutions and low performing RDI 

regions”, programu Euratom, innych schematów 

wsparcia badań i innowacji wdrażanych przez Komisję 

Europejską lub jej agencje wykonawcze, pod warunkiem 

wykorzystywania w tych schematach zasad 

obowiązujących w ramach programu ramowego Horyzont 

2020 oraz programu Euratom. Środki finansowe 

Od: 
15.04.2019r. 

http://www.bip.nauka.gov.pl
/przedsiewziecie-premia-na-
horyzoncie-2/ 
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przyznane w ramach przedsięwzięcia przeznacza się na 

dodatki do wynagrodzeń dla osób pozostających w 

stosunku pracy z podmiotem uprawnionym, biorących 

udział w realizacji projektu, niezależnie od charakteru 

pracy wykonywanej przy realizacji projektu. Dodatki te 

nie mogą stanowić kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Europejska Rada ds. 
Badań Naukowych 
(European Research 
Council – ERC): wspiera 
twórcze i nowatorskie 
pomysły badawcze we 
wszystkich dziedzinach 
wiedzy 

ERC CONSOLIDATOR 
GRANTS 

Dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 

lat po doktoracie: do 2 mln EUR na projekt trwający do 5 

lat. 

24.10.2019r. – 
04.02.2020r. 

https://erc.europa.eu/ 
 

ERC ADVANCED 
GRANTS 

Dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku 

naukowym: do 2,5 mln EUR na projekt trwający do 5 lat.  

14.05.2020r. – 
26.08.2020r. 

https://erc.europa.eu/ 
 

ERC PROOF OF 
CONCEPT 

Na dalsze badania dla naukowców będących już 

beneficjentami programu, 150 tyś. EUR 

Od: 
15.10.2019 
Do: 
21.01.2020r. 
23.04.2020r. 
17.09.2020r. 

https://erc.europa.eu/ 
 

Komisja Europejska 
Akcje Marii 
Skłodowskiej-Curie 

MARIE SKŁODOWSKA-
CURIE RESEARCH AND 
INNOVATION STAFF 
EXCHANGE (RISE) 
 
Short-term exchanges 
of research and 
business staff 

Celem konkursu jest wymiana pracowników pomiędzy 

uczestniczącymi w projekcie instytucjami uwzględniająca 

rozwój ich kariery zawodowej, służąca zacieśnianiu 

współpracy międzynarodowej i/lub międzysektorowej 

pomiędzy instytucjami krajów UE, stowarzyszonymi z 

H2020 oraz pozostałymi krajami (tzw. krajami trzecimi). 

06.12.2019r. - 
28.04.2020r. 

https://ec.europa.eu/info/fu
nding-
tenders/opportunities/portal
/screen/opportunities/topic-
details/msca-rise-2020 
 

Komisja Europejska 
RIA - Research and 
Innovation Action 

RIA - Research and 
Innovation Action 

CALL: Rozwiązanie problemu spadku liczby dzikich 
zapylaczy i jego wpływu na różnorodność biologiczną 
i usługi ekosystemowe 
Call ID: SC5-32-2020 
ENG: Addressing wild pollinators decline and its effects on 
biodiversity and ecosystem services 
 
CALL: Tworzywa sztuczne w środowisku: zrozumienie 
źródeł, transportu, dystrybucji  i wpływu 
zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi 

12.11.2019 r.- 
13.02.2020 r. 
 
 
 
 
 
12.11.2019 r.-
13.02.2020 r. 
 

https://ec.europa.eu/info/fu
nding-
tenders/opportunities/portal
/screen/opportunities/topic-
search 
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Call ID: CE-SC5-30-2020 
ENG: Plastics in the environment: understanding the 
sources, transport, distribution and impacts of plastics 
pollution 
 
CALL: Włączające i innowacyjne praktyki integracji 
niedawno przybyłych migrantów w społecznościach 
lokalnych 
Call ID: H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020  
ENG: Inclusive and innovative practices for the integration 
of recently arrived migrants in local communities 
 
CALL: Innowacyjne podejście do rozwoju obszarów 
miejskich i regionalnych poprzez turystykę kulturalną 
Call ID: TRANSFORMATIONS-04-2019-2020 
ENG: Innovative approaches to urban and regional 
development through cultural tourism  

 
 
 
 
 
 
05.11.2019 r.-
12.03.2020 r. 
 
 
 
 
 
05.11.2019 r.-
12.03.2020 r. 

 


