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 Raport KPK nt. uczestnictwa Polski w H2020 po 586 konkursach 

        
Krajowy Punk Kontaktowy Programów Ramowych UE przedstawił podsumowanie 
nt. polskiego udziału w programie ramowym Horyzont 2020 po 586 zakończonych 
konkursach. 

636 polskich instytucji wywalczyło blisko 372 mln euro dofinansowania z Komisji 
Europejskiej – na 1134 projekty, w tym 202 koordynacje. Największą kwotę 
dofinansowania uzyskał przemysł (blisko 105 mln euro), z czego aż 70 mln euro 
otrzymały polskie MŚP. 

 

 

W raporcie przedstawiono po raz pierwszy informację o udziale  polskich recenzentów 
w ocenie wniosków projektowych H2020.  

Więcej informacji: 
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2018/12/Polska_w_H2020-586.pdf 
 

Nr 1 /2019,  13 marca 2019r. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

http://www.frp.lodz.pl/een
http://www.frp.lodz.pl/een
https://www.fnp.org.pl/partner/krajowy-punkt-kontaktowy/
https://www.fnp.org.pl/partner/krajowy-punkt-kontaktowy/
https://www.swiatnauki.pl/8,1567.html
https://www.swiatnauki.pl/8,1567.html
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Katalog nt. konkursów programu H2020 w dziedzinie nauk społeczno-
ekonomicznych i humanistycznych 

 

 

Katalog zawiera listę i opisy tematów, będących przedmiotem konkursów w 2019r., 
w których badania społeczno-ekonomiczne i humanistyczne (SSH - socio-economic 
sciences and humanities) stanowią istotny element.  

Program Horyzont 2020 zakłada obecność zagadnień społeczno-ekonomicznych 
i humanistycznych w każdym z jego filarów i celów. Badania SSH są szczególnie obecne 
w wyzwaniu społecznym "Europa w zmieniającym się świecie: integracyjne, 
innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa", ale występują również w innych częściach 
programu H2020.  

SSH to obszar przekrojowy programu Horyzont 2020. Obejmuje szeroki zakres 
dyscyplin, takich jak socjologia i ekonomia, psychologia, polityka, historia, nauki 
o kulturze, prawo i etykę.  

Konsorcja i projekty powinny być interdyscyplinarne, łączyć elementy naukowe 
i praktyczne. Rozwiązania, będące rezultatem projektów, mają rozwijać kluczowe 
kompetencje i tworzyć nowe rozwiązania technologiczne, z uwzględnieniem kwestii 
społecznych.  

Katalog opracowała sieć Punktów Kontaktowych 6. Wyzwania Społecznego 
H2020 (Europa w zmieniającym się świecie) Net4Society. 

Więcej informacji: 
https://www.net4society.eu/_img/article/Opportunities_doc_2018-
20_dec2018_update.pdf 
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Poradniki dotyczące aplikowania o granty Marii Skłodowskie-Curie 

 

W skutecznym aplikowaniu o granty Akcji Marii Skłodowskiej-Curie pomogą poradniki 
dotyczące poszczególnych konkursów:  

RISE 2019 Handbook nt. wymiany pracowników zajmujących się badaniami 
i innowacjami (Research and Innovation Staff Exchange) 

ITN 2019 Handbook nt. innowacyjnego szkolenia naukowców (Innovative Training 
Networks) 

COFUND 2018 Fellowship Handbook nt. współfinansowania regionalnych, krajowych 
i międzynarodowych programów grantowych dla doświadczonych naukowców 

COFUND 2018 Doctoral Handbook nt. współfinansowania regionalnych, krajowych 
i międzynarodowych programów grantowych dla początkujących naukowców 

Individual Fellowship 2018 Handbook nt. indywidualnych grantów badawczo-
szkoleniowych 

Zawierają instrukcje wypełniania wniosków, przedstawiają najczęściej popełniane błędy, 
rady i wskazówki ekspertów, odniesienia do dokumentów programowych, zalecenia 
Komisji Europejskiej.  

Poradniki opracowała sieć Krajowych Punktów Kontaktowych Akcji Maria Skłodowska-
Curie H2020 Net4Mobility+. 

 

Więcej informacji: 
http://net4mobilityplus.eu/scientific-community 

 

 

Film nt. roli KPK w projektach H2020 

Rolę Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej przy 
aplikowaniu i realizacji projektów programu Horyzont 2020 przedstawia krótki film : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=216&v=ndxizAeUpoE 

 

 

http://en.kpk.gov.pl/msca-handbooks/
http://en.kpk.gov.pl/msca-handbooks/
https://www.net4mobilityplus.eu/fileadmin/user_upload/N4M_MSCA-RISE_Handbook_2019.pdf
https://www.net4mobilityplus.eu/fileadmin/user_upload/N4M_MSCA-RISE_Handbook_2019.pdf
http://net4mobilityplus.eu/fileadmin/user_upload/N4M__MSCA-ITN_Handbook_2019.pdf
http://net4mobilityplus.eu/fileadmin/user_upload/N4M__MSCA-ITN_Handbook_2019.pdf
https://www.net4mobilityplus.eu/fileadmin/user_upload/N4M_2b_MSCA_COFUND_Handbook_2018_DP_0_.pdf
https://www.net4mobilityplus.eu/fileadmin/user_upload/N4M_2b_MSCA_COFUND_Handbook_2018_DP_0_.pdf
https://www.net4mobilityplus.eu/fileadmin/user_upload/N4M_2b__MSCA_COFUND_Handbook__2018_FP_0_.pdf
https://www.net4mobilityplus.eu/fileadmin/user_upload/N4M_2b__MSCA_COFUND_Handbook__2018_FP_0_.pdf
https://www.net4mobilityplus.eu/fileadmin/user_upload/N4M_2b_MSCA_COFUND_Handbook_2018_DP_0_.pdf
https://www.net4mobilityplus.eu/fileadmin/user_upload/N4M_2b_MSCA_COFUND_Handbook_2018_DP_0_.pdf
https://www.net4mobilityplus.eu/fileadmin/user_upload/N4M_2b_MSCA_IF_Handbook__2018_0_.pdf
https://www.net4mobilityplus.eu/fileadmin/user_upload/N4M_2b_MSCA_IF_Handbook__2018_0_.pdf
http://en.kpk.gov.pl/partner-search/
http://en.kpk.gov.pl/partner-search/


4 

 

Dni informacyjne i spotkania brokerskie  
dotyczące konkursów w programie Horyzont 2020  
Kwiecień 2019 
 

Temat spotkania Termin Miejsce 
Rodzaj 

spotkania 

Dzień z Horyzontem 2020 

Więcej informacji: 
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-z-
horyzontem-2020 

4.04.2019 Warszawa 
Dzień 
informacyjny 

BBI JU Infor day 2019 
Więcej informacji: 
https://www.bbi-europe.eu/events/bbi-
ju-info-day-2019 

12.04.2019 Bruksela 

dzień 
informacyjny, 
spotkania 
brokerskie 

ETNA 2020 Transport 
Więcej informacji: 
https://2020transportcall2018-
2.b2match.io 

17-19.04.2019 Wiedeń 
spotkania 
networkingowe 
i brokerskie 

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

Dofinansowanie wyjazdu na ICT Proposers’ Day 2019 

Komisja Europejska organizuje w dniach 9-20 września 2019 r. w Helsinkach 

ICT Proposers’ Day 2019. Jest to jedno z największych spotkań informacyjno-

brokerskich, dotyczących ICT w programie Horyzont 2020. Umożliwi  nawiązanie 

kontaktów z potencjalnymi partnerami konsorcjów projektowych. Sesje 

networkingowe pozwolą zaprezentować swoją instytucję, zainteresowania badawcze 

i pomysły na projekty, co stanowić będzie punkt wyjścia do dalszej współpracy. 

Podczas spotkań będą  omawiane tematy i zasady konkursów związanych z ICT 

w ostatnim roku programu H2020.  

Podobnie jak w poprzednich latach, naukowcy i przedsiębiorcy z krajów EU13 mogą 

aplikować o dofinansowanie kosztów przejazdu. Wnioski należy złożyć do  Krajowego 

Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. 

Termin składania wniosków: 25 marca 2019 r. 

Więcej informacji: 
http://www.kpk.gov.pl/?p=47461 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kpk.gov.pl/?event=spotkanie-networkingowe-successful-ri-in-europe-2019
http://www.kpk.gov.pl/?event=spotkanie-networkingowe-successful-ri-in-europe-2019
http://www.kpk.gov.pl/?event=spotkanie-networkingowe-successful-ri-in-europe-2019
http://www.kpk.gov.pl/?p=31088
http://www.kpk.gov.pl/?p=31088
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Konkurs Inicjatywy Leków Innowacyjnych 

 

17. edycja konkursu Inicjatywa Leków Innowacyjnych dotyczy następujących tematów: 
leczenie otyłości, chemogenomika otwartego dostępu i sondy chemiczne dla genomu 
lekowego, inteligentne przewidywanie i identyfikacja zagrożeń dla środowiska 
stwarzanych przez produkty lecznicze stosowane u ludzi. 

Termin składania wniosków: 25 kwietnia 2019r. 

Inicjatywa na rzecz leków innowacyjnych (IMI, https://www.imi.europa.eu) to 
partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie nauk przyrodniczych. Łączy Unię 
Europejską, reprezentowaną przez Komisję Europejska i Europejską Federację 
Przemysłu Farmaceutycznego i Stowarzyszeń (European Federation of Pharmaceutical 
Industries and Associations, EFPIA). Utworzono ją, aby prowadzić badania nad nowymi 
lekami i zwiększaniem ich skuteczności, a tym samym zapewnić pacjentom dostęp do 
lepszych i bezpieczniejszych leków. Zakłada łączenie zasobów i współpracę między 
kluczowymi podmiotami zaangażowanymi w badania w dziedzinie opieki zdrowotnej - 
uniwersytetami, jednostkami badawczymi, koncernami farmaceutycznymi i małymi 
i średnimi przedsiębiorstwami, organizacjami pacjentów i organami regulacyjnymi 
ds. leków. Celem IMI, szczególnie w jego drugiej fazy, IMI2 na lata 2014-2020, jest 
opracowanie szczepionek, leków i terapii nowej generacji, takich jak nowe antybiotyki. 
Budżet IMI2 wynosi 3,3 mld euro. 

Więcej informacji: 
https://www.imi.europa.eu/apply-funding/call-documents/imi2-call-documents 
 
 
 
 

Badanie dotyczące wykorzystania sprzętu naukowego 

Ambasada Francji w Polsce prowadzi badanie dotyczące wykorzystania sprzętu 
naukowego (tj. lasera, turbiny wiatrowej, superkomputera, mikroskopu elektronowego 
itp.) przez instytuty badawcze i laboratoria oraz ich potencjalnego wykorzystania przez 
małe i średnie przedsiębiorstwa we Francji, w Polsce i innych krajach Europy. Badanie 
pozwoli lepiej zrozumieć potrzeby jednostek naukowych i laboratoriów i opracować 
rozwiązania, które ułatwią nawiązanie i/lub zacieśnienie współpracy 
z przedsiębiorstwami w zakresie innowacyjnych rozwiązań. 

Można wziąć udział w badaniu poprzez wypełnienie ankiety: 
https://youwork.typeform.com/to/EYS1bX 
 
 

https://www.imi.europa.eu/
https://www.imi.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2019-17-02;freeTextSearchKeyword=IMI2;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2019-17-02;freeTextSearchKeyword=IMI2;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2019-17-02;freeTextSearchKeyword=IMI2;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2019-17-02;freeTextSearchKeyword=IMI2;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2019-17-03;freeTextSearchKeyword=IMI2;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2019-17-03;freeTextSearchKeyword=IMI2;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2019-17-03;freeTextSearchKeyword=IMI2;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2019-17-03;freeTextSearchKeyword=IMI2;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
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Granty i stypendia dla naukowców  
 
 
 
 
 
 
 

Finlandia 
Uniwersytet ONZ UNU-WIDER (World Institute for Development Economic Research) 
w Helsinkach 
Stypendia dla doktorantów w dziedzinie nauk ekonomicznych 
Termin składania wniosków: 31 marca, 30 września 2019r. 
Więcej informacji: 
https://www.wider.unu.edu/phdfellows 
 
Japonia 
Stypendia doktorskie Uniwersytetu ONZ w dziedzinie zrównoważonego rozwoju 
Termin składania wniosków: 19 kwietnia 2019r. 
Więcej informacji: 
https://ias.unu.edu/en/admissions/degrees/phd-in-sustainability-science-
2019.html#overview 
 
Kanada 
University of Alberta, Instytut Studiów Austriackich i Środkowoeuropejskich 
Edmonton 
Stypendia dla doktorantów w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuk 
pięknych 
Termin składania wniosków: 24 kwietnia 2019r. 
Więcej informacji: 
https://www.ualberta.ca/wirth-institute/fellowship-awards/doctoral-research-
fellowships/poland 
 
Szwajcaria 
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka w Genewie 
Program stypendialny dla osób pochodzenia afrykańskiego 
Więcej informacji: 
https://www.ohchr.org/en/issues/racism/wgafricandescent/pages/fellowshipprogramme
.aspx 
 
Turcja 
Stypendia TÜBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) na 
badania, wykłady, konferencje 
Składanie wniosków non-stop 
Więcej informacji: 
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-
programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-
sabbatical-leave 

https://ias.unu.edu/en/admissions/degrees/phd-in-sustainability-science-2019.html#overview
https://ias.unu.edu/en/admissions/degrees/phd-in-sustainability-science-2019.html#overview
https://ias.unu.edu/en/admissions/degrees/phd-in-sustainability-science-2019.html#overview
https://ias.unu.edu/en/admissions/degrees/phd-in-sustainability-science-2019.html#overview
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Włochy 

Stypendia Begliasco dla osób z osiągnięciami w dziedzinie sztuki i nauk humanistycznych 
Termin składania wniosków: 15 kwietnia 2019r. 
Więcej informacji: 
http://bfny.org/en/apply 
 
Wielka Brytania 
Stypendia Newton International Fellowship dla osób po doktoracie  
Termin składania wniosków: 27 marca 2019r. 
Więcej informacji: 
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/newton-international 
 
Kraje Europy 
Stypendia European Molecular Biology Organisation (EMBO) – 2-letnie stypendia 
postdoktorskie 
Wnioski można składać cały rok 
Więcej informacji: 
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about 
 
Wszystkie kraje 
Stypendia EMBO dla naukowców na każdym etapie kariery 
Wnioski można składać cały rok 
Więcej informacji: 
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships 
 
Więcej informacji: 
https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty 
 
 
 

 

Zmiana siedziby Narodowego Centrum Nauki 

Od 1 grudnia 2018r. Narodowe Centrum Nauki ma siedzibę pod adresem 
ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków.  
Pozostałe dane NCN oraz numery telefonów pozostały niezmienione.  

Więcej informacji: 
https://www.ncn.gov.pl 

Źródła: 
http://ec.europa.eu 

http://www.kpk.gov.pl 
https://www.net4society.eu 

http://net4mobilityplus.eu 
https://www.imi.europa.eu 

https://www.euraxess.pl 
https://www.ncn.gov.pl 

https://www.youtube.com 
 

http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about
http://www.kpk.gov.pl/
http://www.kpk.gov.pl/
https://www.ncn.gov.pl/
https://www.ncn.gov.pl/

