Harmonogram najbliższych konkursów (ogłoszonych i planowanych)
Program, Operator
NCBiR, Fundusze
Norweskie i EOG –
Badania Stosowane

Czas trwania
naboru

Nazwa konkursu

Przedmiot konkursu

III kwartał 2020

Nabór 4 schemat
małych grantów dla
kobiet naukowców

Schemat małych grantów dla kobiet naukowców w stosowanych naukach technicznych.
Dostępna kwota/alokacja 5 000 000 EUR.

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji,
Fundusze Norweskie
i EOG – Program
EDUKACJA

III/IV kwartał
2020

NCBiR,
Program
Operacyjny
Inteligentny Rozwój

01.07.202031.07.2020

Komponent I: Profesjonalny rozwój kadry - wizyty studyjne i intensywne szkolenia dla
kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej (alokacja 411 370 EUR);
Komponent II: Wymiany akademickie dla studentów i pracowników naukowych
pomiędzy uczelniami polskimi i uczelniami z krajów darczyńców (alokacja 1 371 178
EUR);
Komponent III: Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania
kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego:
opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia; wymiana dobrych praktyk i
2 runda naborów
doświadczeń; opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia; wymiana dobrych
praktyk i doświadczeń; opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/ regionalnych/krajowych
strategii rozwoju szkolnictwa (alokacja 2 914 000 EUR);
Komponent IV: Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania
oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem
VET i zawodowego kształcenia ustawicznego): opracowanie lub uaktualnienie oferty
kształcenia; wymIana dobrych praktyk i doświadczeń; opracowanie lub uaktualnienie
lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa (alokacja 2 494 000
EUR).
ADRESACI: Konsorcja naukowo-przemysłowe składające się z max. 5 podmiotów, w
Konkurs 1/4.1.4/2020 tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej. Liderem może być jednostka
– Projekty aplikacyjne naukowa albo przedsiębiorstwo.
CEL: Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o
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NCBiR,
Program
Operacyjny
Inteligentny Rozwój

NCBiR,
Program
CyberSecIdent

Centrum Projektów
Polska Cyfrowa,
Program
Operacyjny Polska
Cyfrowa

01.06.2020 30.12.2020

Kredyt na innowacje
technologiczne

prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania
możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.
ZASADY GRANTU: Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim. Prace
przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. Limit
podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych: dla przedsiębiorstwa:
50% kosztów kwalifikowalnych;
dla jednostki naukowej: 10% kosztów
kwalifikowalnych. Budżet konkursu 100 000 000 PLN.
CEL: Wytworzenie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, usług lub procesów.
ADRESACI: Przedsiębiorstwa
ZASADY GRANTU: Wdrożenie przez przedsiębiorstwo innowacji technologicznej,
umożliwiającej wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, usług lub
procesów (innowacja musi być wynikiem prac B+R- własnych lub zakupionych; może nią
być prawo własności przemysłowej, wyniki prac rozwojowych, wyniki badań
aplikacyjnych, nieopatentowana wiedza techniczna).

15.06.2020 –
30.07.2020

Programy krajowe IV konkurs
CyberSecIdent –
Cyberbezpieczeństwo
i e-Tożsamość

ADRESACI: Konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw (max. 5 podmiotowe),
przy czym w skład konsorcjum wchodzą: co najmniej dwie jednostki naukowe, albo co
najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo.
ZASADY GRANTU:
badania przemysłowe, prace rozwojowe, prace
przedwdrożeniowe.
Projekt musi obejmować zarówno fazę badawczą (badania przemysłowe i prace
rozwojowe), jak i fazę przygotowań do wdrożenia (prace przedwdrożeniowe). Budżet
konkursu 70 100 000 PLN.

Runda druga
09.05 –
30.06.2020

Działanie 2.4
„Tworzenie usługi
aplikacji
wykorzystujących eusługi publiczne
i informacje sektora
publicznego”

CEL: Tworzone usługi i treści w ramach dofinansowanych projektów będą musiały
przyczyniać się do wzmocnienia: e-administracji (np. poprzez udostępnienie
ponadstandardowego, rozszerzonego interfejsu zintegrowanego korzystania z usług
publicznych lub udostępnienie przetworzonych informacji polityczno-administracyjnych),
e-uczenia się, e- włączenia społecznego, e-kultury, e-zdrowia.
ADRESACI: Jednostki naukowe („Jednostki naukowe” w znaczeniu określonym przez
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NCBiR
Program krajowy,
program rządowy
„Dostępność Plus”

08.06.202025.09.2020

NCBiR
Fundusze
Europejskie

06.05.202031.12.2020

NCBiR, PO IR

30.04.2020 –
10.07.2020
(do godziny

ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - według stanu na dzień
29 września 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 87) oraz uczelnie w zakresie działalności jednostek
naukowych, organizacje pozarządowe, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.
ZASADY GRANTU: Wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację
elektroniczną; rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez
wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących
e-usług publicznych. Utworzone w ramach projektów aplikacje umożliwią ponowne
wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej. Pula
środków: 10 000 000,00 PLN
CEL: Dofinansowanie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do
poprawy jakości i zapewnienia niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami.
ADRESACI: Jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, konsorcja składające się z ww.
Konkurs “Rzeczy są
podmiotów
(maksymalnie
4).
dla ludzi”
ZASADY GRANTU: Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” zakłada finansowanie badań
przemysłowych, prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych. Alokacja przeznaczona
na realizację projektów wyłonionych w konkursie wynosi 40 mln zł.
CEL: Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem
pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez opracowanie innowacyjnego rozwiązania
możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej
Konkurs 5/1.1.1/2020 ZASADY GRANTU: Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
Projekt może być realizowany w regionach lepiej i słabiej rozwiniętych. Prace
– Szybka ścieżka przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. Limit
Koronawirusy
podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych: dla przedsiębiorstwa:
50% – 60% kosztów kwalifikowalnych; dla jednostki naukowej: 10% kosztów
kwalifikowalnych. Budżet konkursu: 200 000 000 PLN, w tym: 75 mln PLN z alokacji
dla województwa mazowieckiego, 125 mln PLN z alokacji dla pozostałych województw.
CEL: Odnawialne źródła energii w transporcie
Konkurs 4/1.1.1/2020 - ADRESACI: Przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, konsorcjów naukowoSzybka ścieżka OZE
przemysłowych (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i
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NCBiR,
Programy
strategiczne

NCBiR
Programy Krajowe

NCBiR
Fundusze
Europejskie

16:00).

w transporcie

min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.
ZASADY GRANTU: Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew.
uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie
innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej

01.06.202031.08.2020

I konkurs w ramach
Strategicznego
Programu Badań
Naukowych i Prac
Rozwojowych
„Społeczny i
gospodarczy rozwój
Polski w warunkach
globalizujących się
rynków” GOSPOSTRATEG

CEL: Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r.
rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych
polityk rozwojowych.
ADRESACI: Konsorcja składające się z jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz
podmiotów wdrażających – min. 3 pomioty, maks. 5 podmiotów.
ZAKRES GRANTU: FAZA A: badania podstawowe, badania przemysłowe, prace
rozwojowe. FAZA B: prace przedwdrożeniowe. Projekt musi obejmować przynajmniej
FAZĘ B. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację badań
podstawowych nie może przekroczyć 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych
projektu.

29.11.201930.06.2020

Do 07.08.2020

CEL: Wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz
Narodowego Centrum Nauki pod nazwą TANGO jest odpowiedzią na potrzebę
IV konkurs w ramach zbudowania pomostu między badaniami podstawowymi, a badaniami przemysłowymi
Wspólnego
oraz pracami rozwojowymi.
Przedsięwzięcia
ADRESACI: IV Konkurs TANGO skierowany jest do jednostek naukowych i
TANGO
konsorcjów naukowo-przemysłowych prowadzących prace koncepcyjne, badania
przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych
sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki.
CEL: Celem konkursu jest wyłonienie do finansowania projektów, które w największym
stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR oraz celów Działania określonych w
Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR. Projekty mają też odpowiadać celom
Konkurs
4/4.1.1/2019 w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA realizowanego we współpracy z PGNiG i GAZWspólnego
SYSTEM, zakładającego wsparcie projektów w obszarze gazownictwa.
Przedsięwzięcia INGA ADRESACI: Projekt realizowany przez konsorcjum składające się z maks. 5 podmiotów,
w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej
ZASADY GRANTU: badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe
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KOMISJA
EUROPEJSKA

Do 09.09.2020

GRANTY
EUROPEJSKIEJ
RADY ds. BADAŃ
NAUKOWYCH
(ERC)

14.05.202026.08.2020

MIT Enterprise
Forum CEE

Do 28.06.2020

CEL: Wzmocnienie potencjału doświadczonego naukowca i ugruntowanie jego pozycji
naukowej poprzez prowadzenie badań w wybranej organizacji i udział w szkoleniach
podnoszących kompetencje zarówno w danej dyscyplinie, jak i w dziedzinach
pokrewnych oraz umiejętności miękkie przydatne w karierze naukowej. Jest to konkurs
Granty indywidualne dla naukowców po doktoracie lub z co najmniej 4-letnim doświadczeniem w pracy
Marie Skłodowskanaukowej.
Curie
ADRESACI: Projekt realizowany jest przez doświadczonego naukowca wraz z wybraną
organizacją goszczącą reprezentującą sektor akademicki (np. uczelnia wyższa, instytut
badawczy, organizacja międzynarodowa) lub sektor pozaakademicki (np.
przedsiębiorstwo, MŚP, szpital, muzeum, bank, organizacja pozarządowa).
CEL: Granty te wspierają najlepsze, innowacyjne projekty badawcze, przygotowane
przez doświadczonych, samodzielnych naukowców o uznanym dorobku, mających już
praktykę w kierowaniu zespołem.
ADRESACI: Naukowcy z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat.
ZASADY GRANTU: Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Za przebieg
projektu odpowiedzialny jest „główny badacz” – lider stworzonego przez siebie zespołu
Konkurs ERC
ADVANCED GRANT badawczego. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu pochodzić mogą z dowolnego kraju
świata. Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji
(ERC-2020-ADG)
goszczącej (może to być instytucja macierzysta), która jednak musi znajdować się w kraju
członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem H2020. Instytucja goszcząca
zobowiązuje się do zapewnienia projektowi wszelkiego wsparcia. Udział w projekcie
innych instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia. Projekt może trwać do 5 lat.
CEL: Nadrzędnym celem MIT Enterprise Forum CEE jest wsparcie innowacyjnych
startupów naukowo-technologicznych zarówno z Polski, jak i Europy Środkowo
Wschodniej w rozwoju ich modeli biznesowych, łączenie ich z potencjalnymi
4. edycja akceleratora
inwestorami, partnerami biznesowymi, przyszłymi klientami w Polsce, regionie Europy
MIT Enterprise
Środkowo-Wschodniej oraz w Stanach Zjednoczonych.
Forum CEE
ADRESACI: Dla 5 najbardziej obiecujących startupów z każdej z edycji programu czeka
wyjazd na tygodniowy bootcamp w Bostonie, gdzie młodzi przedsiębiorcy będą mieli
szanse zaprezentować swoje rozwiązania w ekosystemie zbudowanym wokół najlepszego
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na świecie uniwersytetu technologicznego – Massachusetts Institute of Technology.

KOMISJA
EUROPEJSKA

Do 27.08.2020

HORYZONT 2020
SU-BES03-2018-20192020 - Demonstration
of applied solutions to
enhance border and
external security

Konkurs w obszarze tematycznym "bezpieczne społeczeństwo". Temat finansowany w
ramach naboru 2020 to " Ulepszone systemy śledzenia statków, analizy zachowania i
automatycznego wykrywania anomalii". Konkurs jest jednoetapowy. Typ konkursu to
Innovation action (projekty innowacyjne), które powinny kończyć się opracowaniem
produktu bądź usługi gotowej do wdrożenia.
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