
Instytucja ogłaszająca 
konkurs 

Program Założenia konkursu Termin naboru Link do wytycznych 

Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 

POIR 
Poddziałanie 
4.1.4 Projekty 
aplikacyjne 
 

Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub 

eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez 

konsorcja złożone z jednostek naukowych i 

przedsiębiorców).  

04.03.2019 r. – 
31.05.2019 r. 

https://www.ncbr.gov.pl/progra
my/fundusze-
europejskie/poir/konkursy/proj
ekty-aplikacyjne/ 
 

Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 

POIR 
Poddziałanie 
1.1.1 Badania 
przemysłowe i 
prace rozwojowe 
realizowane 
przez 
przedsiębiorstwa 

Konkurs 2/1.1.1/2019 - 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.   

01.04.2019 r. –  
01.07.2019r. 

https://www.ncbr.gov.pl/aktual
ne-konkursy/szczegoly-
konkursu/competition/konkurs-
21112019-szybka-sciezka/ 
 

Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 

POIR 
Poddziałanie 
1.1.1 Badania 
przemysłowe i 
prace rozwojowe 
realizowane 
przez 
przedsiębiorstwa 

Konkurs_3/1.1.1/2019 - Szybka Ścieżka Dostępność Plus 

Projekty realizujące zasadę dostępności, tj. projekty, 

których rezultatem są innowacje nakierowane na 

zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi (fizycznymi lub poznawczymi).  

01.04.2019 r. –  
01.07.2019r. 

https://www.ncbr.gov.pl/aktual
ne-konkursy/szczegoly-
konkursu/competition/konkurs-
31112019-szybka-sciezka-
dostepnosc-plus/ 
 

Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 

POIR 
Działanie 1.2 
Sektorowe 
programy B+R 

Konkurs 2/1.2/2019 – INNOSTAL 

Projekty obejmujące badania przemysłowe i 

eksperymentalne prace rozwojowe albo 

eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w 

zakres tematyczny wskazany w Agendzie Badawczej 

Programu sektorowego INNOSTAL realizowane przez 

m.in. przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe 

wchodzące w skład konsorcjum.   

 

15.05.2019 r. -  
18.08.2019 r. 

https://www.ncbr.gov.pl/aktual
ne-konkursy/szczegoly-
konkursu/competition/konkurs-
2122019-innostal/ 
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Międzynarodowy 
Fundusz Wyszehradzki 

Visegrad Grand 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: 
01.06.2019 r. 
01.10.2019 r. 

https://www.visegradfund.org/
apply/grants/visegrad-grants/ 
 

Visegrad+ Grand 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.org/
apply/grants/visegrad-plus-
grants/ 
 

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 na 2019 r.: Brexit – znaczenie dla grupy 

wyszehradzkiej; Inteligentne specjalizacje dla 

inteligentnych regionów; Promocja Grupy 

Wyszehradzkiej. 

https://www.visegradfund.org/
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 

 https://ec.europa.eu/programm
es/horizon2020/ 
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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. 

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

ERC STARTING 
GRANTS 

Dla obiecujących młodych naukowców, 2-7 lat po obronie 

doktoratu, do 1,5 mln EUR na projekt trwający do 5 lat . 

 https://erc.europa.eu/ 
 

ERC 
CONSOLIDATOR 
GRANTS 

Dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 

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

lat. 

 

ERC ADVANCED 
GRANTS 

Dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku 

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

 

ERC PROOF OF 
CONCEPT 

Na dalsze badania dla naukowców będących już 

beneficjentami programu, 150 tyś. EUR 

Do: 
25.04.2019r. 
19.09.2019r. 

SYNERGY 
GRANTS 

Dla zespołu 2-4 naukowców, do 10 mln EUR na projekt 

trwający do 6 lat. 
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