DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH
HORYZONT 2020
TERMINY

*

PROGRAM

HORYZONT 2020

CHARAKTERYSTYKA

HORYZONT 2020 to największy europejski program finansowania badań i innowacji oraz rozwoju
kariery naukowej na lata 2014-2020, którego celem jest zabezpieczenie europejskiej
konkurencyjności, osiągnięcie wzrostu gospodarczego i zwiększenie zatrudnienia w państwach Unii
Europejskiej. Struktura programu została oparła na trzech wzajemnie wspierających się
priorytetach:
1. Doskonała baza naukowa
 Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC)
 Przyszłe i powstające technologie (FET)
 Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA)
 Europejska infrastruktura badawcza, w tym e-infrastruktury.
2. Wiodąca pozycja w przemyśle
 Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych
 Dostęp do finansowania ryzyka
 Innowacje w MŚP.
3. Wyzwania społeczne
 Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
 Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania mórz i wód
śródlądowych oraz biogospodarka
 Bezpieczna, czysta i efektywna energia
 Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
 Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
 Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa
 Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli.
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.
Programy Pracy dotyczące konkursów w roku 2017 są dostępne w serwisie Participant Portal:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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od 18.07.2019
do 05.11.2019

ERC Synergy Grant

od 24.10.2019

ERC Consolidator Grant

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) wspiera twórcze
i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty
interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć
i przełomowych wyników. Klasyczny podział na badania podstawowe i stosowane nie ma znaczenia:
badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy (frontier
research). Projekty są inicjowane przez samych naukowców, a wykonywane pod kierunkiem lidera
(Principal Investigator). Lider może pracować samodzielnie, bądź stworzyć zespół, w zależności od
dziedziny naukowej i specyfiki projektu. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu mogą pochodzić
z dowolnego kraju świata. Projekty są wykonywane w wybranej przez lidera instytucji goszczącej
(Host Institution), która musi znajdować się w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów
stowarzyszonych. Dla uczonych pracujących w tych krajach może to być instytucja macierzysta.
Rodzaje grantów:
1. ERC Starting Grant – dla młodych naukowców, 2-7 lat po obronie doktoratu, do 1,5 mln euro
na projekt trwający do 5 lat
2. ERC Consolidator Grant – dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po
doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat (budżet: 550 mln €),
3. ERC Advanced Grant – dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym: do
2,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat (budżet: 450 mln €).
4. ERC Synergy Grant - dla zespołu 2-4 naukowców, do 10 mln euro na projekt trwający do 6 lat
(budżet: 250 mln €).
5. ERC Proof of Concept Grant – na dalsze badania dla naukowców będących już beneficjentami
programu (budżet: 20 mln €).

od 15.10.2019

ERC Proof of Concept Grant

od 14.05.2020

ERC Advanced Grant

WIĘCEJ

https://erc.europa.eu/

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
TERMINY

PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA
Program ustanowiony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest kontynuacją finansowania
projektów międzynarodowych współfinansowanych w innej niż dotychczas formule, tj. w formule
programu. Program nie ma charakteru konkursu. Nabór wniosków w ramach programu prowadzony
jest w trybie ciągłym. Przedmiotem programu jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu
szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub
prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym
w projektach obejmujących badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych
zlokalizowanych poza granicami kraju, w ramach:
1) programów badawczych Unii Europejskiej;
2) innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych.

Nabór ciągły

Projekty Międzynarodowe
Współfinansowane

W ramach programu mogą być finansowane koszty projektu do wysokości 90% kosztów
kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę na realizację projektu ze środków krajowych.
W ramach programu o finansowanie mogą wnioskować podmioty realizujące projekty obejmujące
badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju.
W przypadku takich projektów wartość dostępu do wielkiego urządzenia badawczego
zlokalizowanego za granicą, stanowiąca wkład ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi musi być wyrażona kwotowo.
Podmioty realizujące projekty w ramach innych (niż unijne) międzynarodowych programach,
inicjatywach lub przedsięwzięciach badawczych mogą wnioskować o finansowanie w ramach
programu, jeżeli finansowanie projektu ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi nie jest mniejsze niż 30% kosztów udziału wnioskodawcy w projekcie
ogółem.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe podmiotów systemu szkolnictwa wyższego
i nauki w związku z realizacją przez nie projektów w ramach:
1. programu ramowego Horyzont 2020, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach konkursu
„Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions”,
2. programu Euratom,
3. 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.

Nabór ciągły

Premia na Horyzoncie 2
Środki finansowe 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.
Wysokość środków finansowych przyznanych w ramach przedsięwzięcia stanowi równowartość
w złotych:
- 20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na podmiot
uprawniony – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej
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https://www.gov.pl/web/nauk
a/ustanowienie-programupod-nazwa-projektymiedzynarodowewspolfinansowane

http://www.bip.nauka.gov.pl/p
rzedsiewziecie-premia-nahoryzoncie-2/

w części przypadającej na podmiot uprawniony wynosi do 1 000 000 euro,
- 25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na podmiot
uprawniony – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej
w części przypadającej na podmiot uprawniony przekracza 1 000 000 euro
– oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej
przypadającego na podmiot uprawniony w przypadku, gdy podmiot uprawniony pełni jednocześnie
funkcję koordynatora projektu lub jest podmiotem, w którym jest realizowany grant Europejskiej
Rady do spraw Badań Naukowych przyznany w ramach programu Horyzont 2020.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w celu
zwiększenia efektywności ubiegania się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej
i zaangażowania pracowników tych podmiotów w opracowywanie wysokiej jakości wniosków
o przyznanie tych grantów, zwanych dalej „wnioskami projektowymi”.
Środki finansowe są przeznaczone na:


Nabór ciągły

Granty na granty - promocja
jakości III



refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych
w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC,
albo dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe, związanych z:
- przeprowadzeniem rozpoznania tematyki wniosku projektowego,
- przygotowaniem, uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego,
- uczestnictwem wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub
networkingowych związanych z opracowaniem wniosku projektowego,
- organizacją spotkań roboczych konsorcjum albo zespołu projektowego (WP leader) albo
uczestnictwem w takich spotkaniach;
sfinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy
(według stanu na dzień złożenia wniosku), którzy byli zaangażowani w proces opracowania
wniosku projektowego, w kwocie brutto stanowiącej całkowity koszt dodatku ponoszony
przez wnioskodawcę bez kosztów pośrednich.

http://www.bip.nauka.gov.pl/g
ranty-na-granty-promocjajakosci-iii/

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ - POIR
Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
TERMINY

02.09.2019 - 15.11.2019
(do godziny 16:00)

PROGRAM

POIR
Działanie 1.1: Projekty B+R
przedsiębiorstw
Poddziałania 1.1.1 Badania
przemysłowe i prace

CHARAKTERYSTYKA
4/1.1.1/2019 Szybka ścieżka „Tworzywa sztuczne”
Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów z zakresu tworzyw
sztucznych, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR oraz
celów działania określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR. W
szczególności takim celem jest poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki
wykorzystaniu rezultatów prac B+R.
W ramach konkursu IP prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów, które:
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https://www.ncbr.gov.pl/index.php?
id=33719&L=0%2525252525252525
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rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa

1) obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo
eksperymentalne prace rozwojowe;
2) mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.
Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
1) dla przedsiębiorstwa: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;
2) dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.
Dla kogo?
- przedsiębiorstw,
- konsorcjów przedsiębiorstw,
- konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max 3 podmiotów, w tym min 1
przedsiębiorstwa i min 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

02.09.2019 - 15.11.2019
(do godziny 16:00)

16.09.2019 16.12.2019

POIR
Działanie 1.1: Projekty B+R
przedsiębiorstw
Poddziałania 1.1.1 Badania
przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa

POIR
Działanie 1.1: Projekty B+R

Budżet konkursu
180 000 000 PLN, w tym:
1) 36 mln PLN na projekty realizowane w województwie mazowieckim;
2) 144 mln PLN na projekty realizowane w województwach innych niż mazowieckie.
Konkurs 5/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka Technologie kosmiczne
Celem konkursu jest umożliwienie polskim podmiotom podniesienia poziomu gotowości
technologicznej opracowanych przez nie rozwiązań do TRL na poziomie minimum 7, tak aby
zwiększyć ich atrakcyjność m.in. dla Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz dużych integratorów
systemów kosmicznych.
Konkurs przeznaczony dla:
- przedsiębiorstw,
- konsorcjów przedsiębiorstw,
- konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max 3 podmiotów, w tym min 1
przedsiębiorstwa i min 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.
Budżet konkursu
300 000 000 PLN, w tym:
1) 50 mln PLN na projekty realizowane w województwie mazowieckim;
2) 250 mln PLN na projekty realizowane w województwach innych niż mazowieckie.
Konkurs 6/1.1.1/2019 Szybka ścieżka
Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym
stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR oraz celów działania określonych
w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR. W szczególności jest nim poprawa
poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.

https://www.ncbr.gov.pl/index.php?
id=33717&L=0%2525252525252525
2525252525252523a22_u2

https://www.ncbr.gov.pl/aktualnekonkursy/szczegolykonkursu/competition/konkurs61112019-szybka-sciezka/

Konkurs jest podzielony
na rundy:
1) od 16 września do 31
października 2019;
2) od 1 listopada do 30
listopada 2019;
3) od 1 grudnia do 16
grudnia 2019
(do godziny 16:00)

przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1: Badania
przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa

W ramach konkursu IP prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów, które:
1) obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo
eksperymentalne prace rozwojowe;
2) mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.
Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
1) przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014)
realizujące projekt samodzielnie albo
2) przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum, złożonego z nie więcej niż
3 przedsiębiorstw, albo
3) przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum.
Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynoszą
1 100 000 000 PLN (słownie: jeden miliard sto milionów PLN), przy czym:
1) 750 000 000 PLN – na projekty realizowane:
a) samodzielnie przez MŚP,
b) w konsorcjach z udziałem wyłącznie MŚP,
c) w konsorcjach z udziałem wyłącznie MŚP i jednostek naukowych;
2) 350 000 000 PLN – na pozostałe projekty, tj. realizowane:
a) samodzielnie przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP,
b) w konsorcjach z udziałem przedsiębiorstw innych niż MŚP,
c) w konsorcjach z udziałem przedsiębiorstw innych niż MŚP i jednostek naukowych.

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG)
BADANIA
O wsparcie w ramach uruchamianego programu będą mogły się ubiegać polskie instytucje działające w obszarze edukacji na wszystkich poziomach. Operator Programu planuje trzy nabory na projekty, w ramach
każdego z czterech ww. komponentów (w 2019, 2020 i 2021 r.). Skala dofinansowania w ramach poszczególnych komponentów będzie się różnić, zamykając się w przedziale od ok. 2 do 30 tys. euro w przypadku
inicjatyw w obszarze rozwoju zawodowego pracowników instytucji edukacyjnych, oraz w przedziale 20-200 tys. euro w przypadku komponentu mobilność w edukacji wyższej oraz 35-250 tys. euro w pozostałych dwóch
komponentach.

TERMINY

23.09.2019
12.12.2019
(do godziny 16:00)

PROGRAM

PROGRAM BADANIA
STOSOWANE

CHARAKTERYSTYKA
"POLNOR 2019 Call"
Obszary tematyczne objęte konkursem:
zdrowie i opieka społeczna,
przemysł i technologie informacyjne,
energia, transport i klimat,
żywność i zasoby naturalne,
rozwój społeczny i gospodarczy,
pojazdy bezzałogowe
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https://www.ncbr.gov.pl/aktualnekonkursy/szczegolykonkursu/competition/polnor-2019call/

23.09.2019
12.12.2019
(do godziny 16:00)

PROGRAM BADANIA
STOSOWANE

do 28.10.2019

GRIEG

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Na dofinansowanie projektów w ramach obszarów tematycznych, wyszczególnionych w pkt 1
niniejszego ogłoszenia przeznaczono kwotę w wysokości 49 745 454 EUR. W ramach konkursu
wsparciem mogą być objęte wyłącznie projekty o charakterze aplikacyjnym.
Minimalna wysokość wsparcia w konkursie wynosi 500 000 EUR, natomiast maksymalna 1 500 000
EUR. Maksymalny okres realizacji projektów – 3 lata.
Wartość kosztów kwalifikowalnych przypadających norweskim podmiotom nie powinna
przekroczyć 40% ogólnej wartości kosztów kwalifikowalnych objętych projektem
Końcowa data kwalifikowalności wydatków to 30 kwietnia 2024 r.
"POLNOR CCS 2019 Call"
Obszary tematyczne objęte konkursem:
Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, w tym:
Pełna analiza łańcucha wartości
Nauki społeczne związane z wdrażaniem CCS
Pilotażowe instalacje do magazynowania CO2
Nowa wiedza, która ułatwi składowanie CO2 na dużą skalę
Rozwój rozwiązań wychwytywania CO2 zintegrowanych z procesami energetycznymi i
przemysłowymi.

https://www.ncbr.gov.pl/aktualnekonkursy/szczegolykonkursu/competition/polnor-ccs2019-call/

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na dofinansowanie projektów w ramach obszarów tematycznych, wyszczególnionych w pkt 1
niniejszego ogłoszenia przeznaczono kwotę w wysokości 11 764 706 EUR. W ramach konkursu
wsparciem mogą być objęte wyłącznie projekty o charakterze aplikacyjnym.
Minimalna wysokość wsparcia w konkursie wynosi 500 000 EUR, natomiast maksymalna 5 000 000
EUR. Maksymalny okres realizacji projektów – 3 lata.
Wartość kosztów kwalifikowalnych przypadających norweskim podmiotom nie powinna
przekroczyć 40% ogólnej wartości kosztów kwalifikowalnych objętych projektem
Końcowa data kwalifikowalności wydatków to 30 kwietnia 2024 r.
Konkurs na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze realizowane we wszystkich dziedzinach
nauk (wg paneli NCN), ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i badań z zakresu nauk
społecznych. Badania muszą być realizowane wspólnie przez polsko-norweskie zespoły badawcze,
składające się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera konsorcjum, oraz co
najmniej jednego partnera norweskiego. Kierownikiem projektu może być naukowiec posiadający
co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej instytucji badawczej. Liderem https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/ko
nkursy/grieg?language=en
norweskiej części zespołu badawczego musi być instytucja badawcza. W skład konsorcjum mogą
wchodzić instytucje badawcze, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Czas realizacji projektu
może wynosić 24 lub 36 miesięcy.
Minimalna wysokość grantu to 500 tys. euro, max. 1,5 mln EURO, z czego max. 40% wydatków
powinno leżeć po stronie partnera norweskiego,
do 100% kwalifikowalności wydatków, 25% kosztów pośrednich

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – RPO WSL
Oś priorytetowa 1. Nowoczesna gospodarka
TERMINY

30.09.2019 29.01.20120
(do godziny 12:00)

PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA

RPO WSL
Oś priorytetowa:
1. Nowoczesna gospodarka
Działanie:
1.2. Badania, rozwój i
innowacje w
przedsiębiorstwach

WIĘCEJ

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się we Wspólne
Przedsięwzięcie pn. „Silesia pod błękitnym niebem” oraz w cele szczegółowe 2 typu projektu
Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach realizowanego w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i
innowacje w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka.
Wsparcie projektów ma prowadzić do wzrostu innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby
przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R wpisujące się w obszary badawcze „Technologie
poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia" wymienione w
Agendzie Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia „SILESIA pod błękitnym niebem”. Agenda badawcza
została zamieszczona pod ogłoszeniem o konkursie.
W ramach wniosków składanych do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości możliwe jest wsparcie prac
eksperymentalno rozwojowych, a także wsparcie prac przedwdrożeniowych i komponentu
wdrożeniowego.
Kto może składać wnioski?
Przedsiębiorstwa
Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych
Konsorcja przedsiębiorstw

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/459

Maksymalny poziom dofinansowania [%] - 85,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie - 35 000 000,00 PLN

DOFINANSOWANIE POZOSTAŁYCH DZIAŁAŃ
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ - POWER
Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
TERMINY

PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA

Oś priorytetowa III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
„BPO 2” – konkurs dla filii w Cieszynie
Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających

WIĘCEJ

potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
POWER
28.10.2019 28.11.2019

Działanie 3.1
Kompetencje w
szkolnictwie wyższym

Celem konkursu jest rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT) stanowiących duży
potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. Założeniem
interwencji jest również tworzenie warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w
mniejszych miastach, posiadających potencjał rozwojowy w tym zakresie.
Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu:
1) Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym,
dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
zawierających w szczególności:

https://www.ncbr.gov.pl/akt
ualne-konkursy/szczegolykonkursu/competition/konku
rs-nr-powr030100-ip08-00bpo19/

a) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
b) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację,
c) wysokiej jakości programy stażowe (ten rodzaj działań może stanowić odrębny typ

projektów).
2) Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach
kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy
potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w
oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane
(z wyłączeniem staży) np. poprzez:
a) certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,
b) dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
c) dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w

ramach zespołów projektowych, wizyty studyjne u pracodawców.
Planowana alokacja - 80 000 000 PLN
„PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE”
Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających
potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.
Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu:
31.10.2019 –
02.12.2019

1) Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym,
dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
3.5 Kompleksowe programy zawierających w szczególności:
szkół wyższych
a) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społecznogospodarczych,
b) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.
2) Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych
umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi
bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym,
zarządzania informacją.
POWER

Planowana alokacja - 30 000 000 PLN

https://www.ncbr.gov.pl/akt
ualne-konkursy/szczegolykonkursu/competition/konku
rs-nr-powr030500-ip08-00pun19-na-projektowanieuniwersalne/

POLSKO NIEMIECKA FUNDACJA NA RZECZ NAUKI
Fundacja została powołana w celu popierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec. Celem fundacji
jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy. Adresatami akcji promowania są wyższe uczelnie, pozauniwersyteckie placówki badawcze i inne instytucje naukowe w
Polsce i w Niemczech, zawsze w powiązaniu z odnośnymi instytucjami w kraju partnerskim (Niemcy lub Polska)

TERMINY

PROGRAM

Uproszczony konkurs
nabór: do 2.12.2019
i na wiosnę 2020

do 31.10.2019

Uproszczony konkurs

Główny konkurs

CHARAKTERYSTYKA
Następujące warunki muszą zostać spełnione:
- Projekty muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi
partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.
- Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% wydatków
zbiorowych powinny stanowić środki własne lub inne źródła finansowania.
- Fundacja wyznaczyła priorytet wspierania projektów o długofalowym działaniu (np. projekty,
które mają szansę uzyskania dodatkowych środków z innych źródeł finansowania na kontynuację
przedsięwzięcia lub perspektywę rozwinięcia z przyznanej dotacji większego projektu).
Wnioskodawca, który jest zarazem odbiorcą dotacji PNFN w innym projekcie konkursu
uproszczonego, jest uprawniony do złożenia wniosku dopiero po jego terminowym i prawidłowym
rozliczeniu. Poszczególne instytuty danego uniwersytetu są rozumiane jako różni wnioskodawcy.
Maksymalna wnioskowana kwota dofinasowania: projektów z kwotą wnioskowaną do 10 tys.
EUR.
Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych,
kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych. PNFN skupia się w pierwszej
kolejności na tematach dotyczących stosunków polsko-niemieckich. Niemniej jednak, aspekty
dotyczące innych krajów, względnie kultur mogą stanowić część finansowanych projektów.
Priorytetowo traktowane będą projekty poruszające kwestie związane z fenomenami
nowożytności. Fundacja wyznaczyła cztery priorytety tematyczne: Transfer kultury i wiedzy,
Procesy europeizacji, Zmiana norm i wartości, Wielojęzyczność. Maksymalna kwota dotacji wynosi
w tym konkursie 80.000 euro.

WIĘCEJ

http://www.pnfn.pl/pl/530.php

http://www.pnfn.pl/pl/547.php

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ
Programy dla Instytucji
TERMINY

do 18.12.2019

PROGRAM

Program im. Iwanowskiej

CHARAKTERYSTYKA

WIĘCEJ

Celem Programu im. Iwanowskiej jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów
poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych
ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 6 do 12 miesięcy przewidują pobyt w uznanych
ośrodkach naukowych oraz realizację projektów badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z
https://nawa.gov.pl/naukowcy/progra
zagranicy.
m-im-iwanowskiej
O udział w Programie im. Iwanowskiej mogą ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę
doktorską bez ograniczeń w zakresie dziedziny nauki oraz sztuki.
Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania Beneficjenta
związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. Kwota

do 3.12.2019

stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta oraz jego
niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Beneficjenta z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu
znacznym lub umiarkowanym – opiekun.
NAWA zaprasza do składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców z Chińską
Republiką Ludową. Głównym celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji
https://nawa.gov.pl/index.php?option
projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Chin.
=com_content&view=article&id=1217:
Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych: nauki
zapraszamy-do-skladania-wnioskowWymiana bilateralna naukowców przyrodnicze, inżynieria i technologia, nauki medyczne i o zdrowiu, nauki rolnicze.
w-naborze-na-bilateralna-wymianez Chińską Republiką Ludową
naukowcow-z-chinska-republikaDofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona
ludowa&catid=26:aktualnosci&lang=p
wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty
l
pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu
NAWA wynosi 35 000 PLN.
Głównym celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych,
uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Walonii-Brukseli. Wspólne
projekty badawcze mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

do 17 .12.2019

do 12.11.2019

Wymiana bilateralna naukowców
Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona
z Walonią-Brukselą (Belgia)
wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty
pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu
NAWA wynosi 25 000 PLN.

Fulbright Specialist Program

https://nawa.gov.pl/index.php?option
=com_content&view=article&id=1194:
zapraszamy-do-skladania-wnioskoww-naborze-na-wymiane-bilateralnanaukowcow-z-walonia-brukselabelgia&catid=26:aktualnosci&lang=pl

Fulbright Specialist Program to program krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający
na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami, a amerykańskimi https://nawa.gov.pl/index.php?option
naukowcami. Wnioski mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia specjalisty do =com_content&view=article&id=1186:
prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach,
nabor-wnioskow-konkursow-doprogramu-fulbright-specialistkonferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry
administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też program&catid=26:aktualnosci&lang=
pl
rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
TERMINY

PROGRAM
EE 3.2

nabór ciągły
EE 4.1

Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej i metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi.

WIĘCEJ

https://www.wfosigw.katowice.pl/zad
ania-z-zakresu-edukacjiekologicznej.html
Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno – informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z

obchodami świąt ekologicznych

STYPENDIA I GRANTY BADAWCZE – WYJAZDOWE
TERMINY

PROGRAM
stypendium

Nabór ciągły,
dwie oceny
wniosków w ciągu
roku w maju i
listopadzie

European Molecular Biology
Organisation (EMBO)
Short-Term Fellowship

European Molecular Biology
Organisation (EMBO)
Long-Term Fellowship

nabór ciągły
(na 5 miesięcy przed
stypendium)

stypendium CIMO
dla doktorantów

CHARAKTERYSTYKA

WIĘCEJ

Stypendia European Molecular Biology Organisation to oferta krótkoterminowych stypendiów
badawczych (od tygodnia do 3 miesięcy) (Short-Term Fellowship). Kandydaci mogą ubiegać się o
stypendium na wyjazd badawczy realizowany w dowolnym ośrodku – laboratorium na całym świecie.
Celem programu jest ułatwienie młodym naukowcom realizacji projektów badawczych, wymianę
doświadczeń oraz poszerzania nabytych już umiejętności i wiedzy. Wymogiem jest skończenie
przynajmniej jednego roku studiów doktoranckich.

http://www.embo.org/fundingawards/fellowships/short-termfellowships

Stypendia European Molecular Biology Organisation to oferta długoterminowych stypendiów
badawczych (12-24 miesiące) (Long-Term Fellowship). Kandydaci mogą ubiegać się o stanowisko postdoctoral na wyjazd badawczy realizowany w dowolnym ośrodku – laboratorium na całym świecie.
Celem programu jest ułatwienie młodym naukowcom realizacji projektów badawczych, wymianę
doświadczeń oraz poszerzania nabytych już umiejętności i wiedzy. Wymogiem jest posiadanie stopnia
naukowego doktora uzyskanego nie wcześniej niż na 2 lata przed złożeniem aplikacji.

http://www.embo.org/fundingawards/fellowships/long-termfellowships

W trybie ciągłym trwa nabór wniosków na 3-12 miesięczne stypendia doktoranckie, których celem jest
pokrycie kosztów pobytu badawczego młodego naukowca w Finlandii. Przed złożeniem wniosku
kandydat musi nawiązać współpracę z instytucją badawczą lub naukową w Finlandii. Tylko instytucje są
uprawnione do składania wniosku na stypendium. Nie istnieje możliwość samodzielnego składania
www.studyinfinland.fi/tuition_and_sc
wniosków. Stypendium doktoranckie w Finlandii może trwać od 3 do 12 miesięcy. Wysokość holarships/cimo_scholarships/cimo_fe
stypendium wynosi od 900 do 1200 euro miesięcznie.
llowships
Program stypendialny CIMO otwarty jest dla doktorantów, a przyjmowane są zgłoszenia z wszystkich
dziedzin nauki. Kandydat do stypendium musi być zgłoszony przez instytucję naukową lub badawczą z
Finlandii przynajmniej pięć miesięcy przed planowanym rozpoczęciem realizacji stypendium.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży oraz zakwaterowania.

