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Najbliższe konkursy programu Horyzont 2020 

Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) 
Innovative Training  Networks (ITN) – innowacyjne szkolenie naukowców 
Termin składania wniosków: 14 stycznia 2020r. 
European Reaserchers’ Night – projekty zwiększające świadomość społeczną 
o działaniach badawczych i innowacyjnych,  zachęcające młodych ludzi do 
podejmowania kariery naukowej 
Termin składania wniosków: 9 lutego 2020r. 

Bezpieczna, czysta i efektywna ENERGIA 
Odnawialne źródła energii, magazynowanie energii, niska emisyjność – projekty 
związane z fotowoltaiką, morskimi farmami wiatrowymi, biopaliwami 
Termin składania wniosków: 11 grudnia 2019r. 
Efektywność energetyczna i energia dla konsumentów – projekty dotyczące 
efektywności energetycznej budynków, renowacji, analizy danych, rozwiązań ICT  
Termin składania wniosków: 15 stycznia 2020r. 
Inteligentne rozwiązania dotyczące miast, lotnisk, systemów energetycznych – projekty 
dotyczące analizy popytu i podaży w sieci energetycznej, obszarów o dodatnim bilansie 
energetycznym w miastach, transformacji energetycznej wysp 
Termin składania wniosków: 29 stycznia 2019r. 

Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport 
Mobilność na rzecz rozwoju – projekty związane z niskoemisyjnym transportem, 
systemami bezpiecznego transportu, transportem morskim („blue growth” - błękitny 
rozwój/niebieski wzrost). 
Termin składania wniosków: 9 stycznia 2020r. 
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Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania 
mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka – projekty z dziedziny 
zrównoważonego bezpieczeństwa żywnościowego (m.in. alternatywy dla stosowania 
pestycydów, szczepionka przeciw afrykańskiemu pomorowi świń ASF, programy ochrony 
pszczół), niebieskiego wzrostu (m.in. programy badawczo-innowacyjne dla Morza 
Bałtyckiego i Północnego, zrównoważone wykorzystywanie morskich zasobów 
biologicznych, oczyszczanie morza z plastiku i śmieci) oraz odnowy obszarów wiejskich 
Termin składania wniosków: 22 stycznia 20120r. 

Więcej informacji: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020 
https://www.kpk.gov.pl/?p=50431 
 

Polska w programie Horyzont 2020 – raport po 743 konkursach 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej opublikował 
zestawienia dotyczące udziału polskich podmiotów w programie H2020 na tle innych 
krajów. 

W 743 konkursach programu Horyzont 2020 rozdysponowano 47 mld euro na 
projekty, uwzględniając wyniki ogłoszone 15.10.2019r. Z tej kwoty 719 polskich 
instytucji uzyskało dofinansowanie w wysokości ponad 486 mln euro na realizację 
1366 projektów (w tym 236 koordynacji). 

W poszczególnych regionach przedstawia się to następująco: 

Region 

Wysokość 
dofinansowania  

w mln euro 

Liczba 
projektów 

Liczba 
koordynacji 

Liczba 
instytucji 

Dolnośląski 23,22 88 24 55 

Kujawsko-pomorski 6,72 34 7 17 

Lubelski 14,41 37 10 20 

Lubuski 1,74 7 - 4 

Łódzki 15,63 81 7 30 

Małopolski 50,57 204 25 69 

Mazowiecki 
regionalny 

1,09 9 - 7 

Opolski 0,48 9 2 6 

Podkarpacki 6,36 23 5 21 

Podlaski 1,75 8 2 6 

Pomorski 28,25 118 13 66 

Śląski 22,63 102 14 55 

Świętokrzyski 0,8 9 5 6 

Warmińsko-
mazurski 

3,6 24 2 13 

Warszawski 
stołeczny 

244,82 672 108 255 

Wielkopolski 58,88 176 20 59 

Zachodniopomorski 5,27 34 12 23 

Więcej informacji: 
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=22776 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=50431
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=22776
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Nowy poradnik Innovative Training Networks (INT) 

 
Na stronie projektu Net4Mobility udostępniono poradnik dotyczący aplikowania 
o granty Innovative Training Networks (Akcje Marii Skłodowskij-Curie, Horyzont 2020). 
Poradnik zawiera informacje dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie, 
wskazówki ekspertów, przykłady, w tym najczęściej popełniane błędy, zalecenia 
Komisji Europejskiej. 

Przy pomocy narzędzia on-line (http://forms.asrt.sci.eg/mobility) można przeprowadzić 
samoocenę poziomu wiedzy na temat grantów INT i stopnia przygotowania do 
złożenia poprawnego wniosku. Odpowiedzi na pytania będą zweryfikowane, narzędzie 
prześle również wskazówki i odniesienia do przydatnych materiałów. 

Więcej informacji: 
http://net4mobilityplus.eu/fileadmin/user_upload/2N4M__MSCA_ITN_Handbook_2020
_Final.pdf 
http://net4mobilityplus.eu/ 
 

Innovative Training Networks to granty na rozwój poczatkujących naukowców. 
Projekty ITN mogą dotyczyć każdej dziedziny, szczególnie cenione są projekty inter/ 
wielodyscyplinarne. Ich przedmiotem jest opracowanie przez międzynarodowe konsorcjum 
wspólnego programu badawczo-szkoleniowego dla grupy młodych naukowców, rekrutowanych 
z całego świata. Program obejmuje indywidualne projekty badawcze naukowców 
w poszczególnych instytucjach oraz bogaty, spójny program szkoleniowy, związany z obszarem 
badawczym projektu, uwzględniający dodatkowe umiejętności potrzebne na rynku pracy, 
tzw. miękkie. Młodzi naukowcy biorą udział w konferencjach, warsztatach, spotkaniach 
projektowych, popularyzują i rozpowszechniają wyniki prac naukowych grantu. 
Projekt realizuje konsorcjum kilku instytucji z kilku krajów i zwykle różnych sektorów i branż, 
wpisujących się w założenia i temat wspólnego programu badawczo-szkoleniowego. Zakłada się 
udział instytucji pozaakademickich (przedsiębiorstw, w tym MŚP, szpitali, muzeów, banków 
i organizacji pozarządowych i charytatywnych. Instytucje zatrudniające naukowców mają status 
beneficjenta (podpisują umowę grantową z Komisją Europejską), te przyjmujące ich tylko na 
szkolenia lub staże – instytucji partnerskiej (nie podpisują umowy, a ich koszty pokrywane są przez 
beneficjentów). 
Początkujący naukowcy (ERS: Early-Stage Researchers) muszą spełniać oba warunki:  nie więcej niż 
cztery lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych od momentu uzyskania tytułu 
pozwalającego na otworzenie przewodu doktorskiego w kraju, w którym tytuł został przyznany lub 
kraju przyjmującym oraz zatrudnienie przez instytucję kraju, w którym nie przebywali (studia, 
praca) dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat przed zatrudnieniem. 

Najbliższy termin składania wniosków: 14.01.2020r. 
 

Więcej informacji: 
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/get-funding/innovative-training-
networks_en 
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=19298 

http://net4mobilityplus.eu/
http://forms.asrt.sci.eg/mobility/
http://net4mobilityplus.eu/fileadmin/user_upload/2N4M__MSCA_ITN_Handbook_2020_Final.pdf
http://net4mobilityplus.eu/fileadmin/user_upload/2N4M__MSCA_ITN_Handbook_2020_Final.pdf
http://net4mobilityplus.eu/
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/get-funding/innovative-training-networks_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/get-funding/innovative-training-networks_en
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=19298
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Spotkania dotyczące konkursów H2020  
Grudzień 2019 – Styczeń 2020 
 

 

Temat spotkania Termin Miejsce 
Rodzaj 

spotkania 

 Jak skutecznie wdrażać strategie 
B+R w polskim przemyśle? 
Więcej informacji: 
http://konferencja2019.strategiebplusr.p
l/ 

16.12.2019 Warszawa konferencja 

Science with and for society 2020 
Więcej informacji: 
https://horizon-swafs-2020.b2match.io/ 

16.01.2020 Bruksela 

dzień 
informacyjny 
i spotkania 
brokerskie 

Security Mission Information & 
Innovation Group  
Więcej informacji: 
https://www.tno.nl/en/focus-
areas/defence-safety-
security/roadmaps/national-
security/security-mission-information-
innovation-group-smi2g 

29-30.01.2020 Bruksela 
spotkania 
brokerskie 

Więcej informacji: 
https://www.kpk.gov.pl/?p=31088 
 
 
 

  
Poradniki NCBiR 

Na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju można znaleźć 
materiały pomocne przy aplikowaniu o dofinansowanie i realizacji projektów. 

Jak uzyskać dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju to poradnik 
omawiający poszczególne kroki przy aplikowaniu o dofinansowanie projektu – 
od wyboru programu do zawarcia umowy. 
Więcej: 
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/szybka_sciezka/FAQ__punkt_informacyjny.pdf 
 

Uzupełnieniem poradnika jest Słownik pojęć, który zawiera 74 hasła podzielone 
alfabetycznie oraz wyszukiwarkę. Wśród definicji słownika są m.in. wyjaśnienia takich 
terminów jak certyfikacja wydatków, intensywwnośc pomocy publicznej, licencja 
dorozumiana, Ustawa wdrożeniowa. 
Więcej: 
https://www.ncbr.gov.pl/slownik-pojec 
 

http://www.kpk.gov.pl/?event=iii-konferencja-jak-skutecznie-tworzyc-strategie-br-w-polskim-przemysle
http://www.kpk.gov.pl/?event=iii-konferencja-jak-skutecznie-tworzyc-strategie-br-w-polskim-przemysle
http://konferencja2019.strategiebplusr.pl/
http://konferencja2019.strategiebplusr.pl/
https://horizon-swafs-2020.b2match.io/
https://www.tno.nl/en/focus-areas/defence-safety-security/roadmaps/national-security/security-mission-information-innovation-group-smi2g/
https://www.tno.nl/en/focus-areas/defence-safety-security/roadmaps/national-security/security-mission-information-innovation-group-smi2g/
https://www.tno.nl/en/focus-areas/defence-safety-security/roadmaps/national-security/security-mission-information-innovation-group-smi2g
https://www.tno.nl/en/focus-areas/defence-safety-security/roadmaps/national-security/security-mission-information-innovation-group-smi2g
https://www.tno.nl/en/focus-areas/defence-safety-security/roadmaps/national-security/security-mission-information-innovation-group-smi2g
https://www.tno.nl/en/focus-areas/defence-safety-security/roadmaps/national-security/security-mission-information-innovation-group-smi2g
https://www.tno.nl/en/focus-areas/defence-safety-security/roadmaps/national-security/security-mission-information-innovation-group-smi2g
https://www.kpk.gov.pl/?p=31088
https://www.ncbr.gov.pl/
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/szybka_sciezka/FAQ__punkt_informacyjny.pdf
https://www.ncbr.gov.pl/slownik-pojec/
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W kolejnym dokumencie zebrano odpowiedzi na 100 najczęściej zadawanych pytań 
w Punkcie Informacyjnycm NCBiR. Odpowiedzi są zebrane w rodziałach dotyczących 
m.in. możliwości dofinansowania, przygotowania wniosku, problemów techniczych 
w generatorze LSI, kosztów i rozliczeń, wskaźników, zasady konkurencyjności, 
podwykonawców, wdrożenia, zmian w projekcie, trwałości, współracy z opiekunem 
projektu. 
Więcej: 
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/szybka_sciezka/FAQ__punkt_informacyjny.pdf 
 

 

Konkursy Narodowego Centrum Nauki 

 

 

OPUS 18 
Konkurs na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. 
Można ubiegać się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy 
międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych 
przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych 
urządzeń badawczych. 
Termin składania wniosków: 16 grudnia 2019r. 
Więcej informacji: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18 

 
PRELUDIUM 18 
Konkurs na projekty badawcze, dla naukowców nieposiadających doktoratu.  
Termin składania wniosków: 16 grudnia 2019r 
Więcej informacji: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium18 
 
SONATA 15 
Konkurs na projekty badawcze dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora 
w terminie od 2 do 7 lat przed złożeniem wniosku. 
Termin składania wniosków: 16 grudnia 2019r 
Więcej informacji: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata15 
 
TANGO 4 
Konkurs dotyczy komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań 
podstawowych, w szczególności sporządzenia planu rozwoju technologii bazujących na 
wynikach badań podstawowych oraz wzrostu zaangażowania przedsiębiorców w rozwój 
tych technologii.  
Termin składania wniosków: 31 stycznia 2020r. 
Więcej informacji: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango4 
 
 
 

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/szybka_sciezka/FAQ__punkt_informacyjny.pdf
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium18
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata15
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango4
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MOZART 
Konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze. Konkurs organizuje Narodowe 
Centrum Nauki wspólnie z agencją Austrian Science Fund (Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung). Konkurs jest adresowany do polskich zespołów 
badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem austriackim przygotują wspólny 
projekt. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień 
naukowy doktora. 
Termin składania wniosków: 21 lutego 2020r. 
Więcej informacji: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart 
 
Więcej informacji: 
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy 

 
 

Źródła: 
http://ec.europa.eu 

http://www.kpk.gov.pl 
http://ncbr.gov.pl 

https://www.ncn.gov.pl 
http://net4mobilityplus.eu 
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https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy
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