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Dni informacyjne i spotkania brokerskie  
dotyczące konkursów  
w programie Horyzont 2020  
Maj - czerwiec 2019 
 

Temat spotkania Termin Miejsce 
Rodzaj 

spotkania 

Europejska Rada ds. Innowacji – 
EIC Roadshow! 

Więcej informacji: 
http://www.kpk.gov.pl/?event=europejs
ka-rada-ds-innowacji-eic-roadshow 

7.05.2019 Warszawa 
dzień 
informacyjny 

Horizon 2020 Energy 

Więcej informacji: 
https://ec.europa.eu/inea/en/news-
events/events/horizon-2020-energy-
info-days 

25-27.06.2019 Bruksela 

dni 
informacyjne, 
spotkania 
brokerskie 

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

 

IV raport nt. integracji nauk społecznych i humanistycznych 
w programie Horyzont 2020 

Komisja Europejska opublikowała czwartą edycję raportu dotyczącego integracji nauk 
społecznych i humanistycznych (SSH) w Programie Ramowym Horyzont 2020 
(Integration of social sciences and humanities in Horizon 2020. Participants, budget 
and disciplines : 4th monitoring report on SSH flagged projects funded in 2017 under 
the societal challenges and industrial leadership priorities). Raport przedstawia wnioski 
z analizy konkursów programu H2020 w 2017r., które najlepiej wykorzystują wiedzę 
z obszaru nauk społeczno-humanistycznych. 

Monitorowanie rozwoju SSH jako zagadnienia przekrojowego było zobowiązaniem 
podjętym u podstaw programu Horyzont 2020. W tym celu badane są różne aspekty, 
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m.in. budżet przeznaczony dla partnerów SSH, jakość, skuteczność, sektory, z których 
dotyczą projekty oraz kraje, z których pochodzą uczestnicy i koordynatorzy projektów. 
W ostatnim raporcie pojawiły się nowe rozdziały, podsumowujące wyniki pierwszego 
filaru programu (Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC), działania Maria 
Skłodowska-Curie (MSCA), infrastruktury badawcze (RI), przyszłe powstające 
technologie (FET) oraz drugiego filaru (Wyzwania społeczne), dotyczące SSH 
i interdyscyplinarności. 

Porównując konkursy 2016r. i 2017r. w raporcie sformułowano następujące wnioski:   

Finansowanie: Część całkowitego rocznego budżet programu H2020, przeznczonego 
na SSH, zwiększyła się z 7% do 8,5%.  W przypadku tematów zgłoszonych dla SSH 
udział budżetu programu wzrósł z 20 do 23%. Wzrosła liczba tematów tzw. 
oflagowanych z 84 do 113. 

Jakość: udział projektów mających w składzie konsorcjum co najmniej jednego 
partnera SSH wzrosła z 71% do 86%. Udział projektów z progiem jakościowym min. 
20% poprawił się (od 39% w do 41%).  

Obszary sektorowe: Udział partnerów SSH najsilniej zaznaczył się w następujących 
obszarach H2020: SC6 – Europa w zmieniającym się świecie, SC1 – Zdrowie, zmiany 
demograficzne i dobrostan, SC2 – Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone 
rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka oraz SC5 
– Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami 
i surowce. 

Dyscypliny: Podobnie jak w poprzednich latach, ekonomia jest dominującą dyscypliną 
projektów, także nauki polityczne, administracja publiczna oraz biznes i marketing. 
Natomiast nauki humanistyczne i niektóre nauki społeczne pojawiają się 
w ograniczonej liczbie projektów.  

Kraje, z których pochodzą partnerzy projektów SSH, podobnie jak poprzednio, są 
porównywalne z krajami uczestniczącymi w całym programie H2020. Dominują 
projekty z krajów UE-15, a projekty z krajów, które przystąpiły do UE od 2004 r., są 
mniej liczne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raport jest  dostępny pod linkiem:  
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/f094a641-30dd-11e9-8d04-01aa75ed71a1 
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Granty i stypendia dla naukowców  
 
 
 
 
 

Szwajcaria 
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka w Genewie 
Program stypendialny dla osób pochodzenia afrykańskiego 
Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2019r. 
Więcej informacji: 
https://www.ohchr.org/en/issues/racism/wgafricandescent/pages/fellowshipprogram
me.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 
 
Włochy 
Stypendia programu Technologies for Cultural Heritage (Tech4Culture) dla 
doktorantów Termin składania wniosków: 7 maja 2019r. 
Więcej informacji: 
https://tech4culture.unito.it/calls-for-application/ 
 
Kraje Europy 
Stypendia Europejskiego Konsorcjum Informatyków i Matematyków ERCIM dla 
doktorów 
Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2019r. 
Więcej informacji: 
https://fellowship.ercim.eu/information 

Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich dla 
archeologów śródziemnomorskich, historyków, historyków sztuki, filologów 
klasycznych i historyków filozofii 
Termin składania wniosków: 10 maja 2019r. 
Więcej informacji: 
http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich 

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 

 
 

https://tech4culture.unito.it/calls-for-application/
https://fellowship.ercim.eu/information
http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about
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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 

 

STEM Impact Award 

 
STEM Impact Award to nowy program stypendialny Polsko-Amerykańskiej Komisji 
Fulbrighta. Program jest adresowany do  naukowców z dziedzin STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics).  Priorytetowo traktowane będą następujące 
dyscypliny: astronomia, nauki chemiczne, nauki fizyczne, informatyka, matematyka 
oraz nauki biologiczne. Podczas pobytu w instytucjach w USA (akredytowanej 
uczelni, instytucie badawczym non-profit lub innej zatwierdzonej niekomercyjnej 
instytucji). Podczas programu (14 do 42 dni) uczestnicy opracują własne projekty 
lub programy nauczania i poszerzą wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki 
i przygotowania wniosków grantowych.  

Zakłada się, że wyniki działań podjętych w programie przyczynią się do rozwoju 
nauki w Polsce i USA i będą inicjatorami społecznych zmian – liderami 
międzykulturowego dialogu. 

Termin składania wniosków: 28 czerwca 2019 r. 

Więcej informacji: 

https://fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/ 
 

Wyniki projektów H2020 i 7PR: zgłoszone prawa własności 
intelektualnej i publikacje naukowe 

 
W Horizon Dashboard (Marzec 2020) przedstawiono informacje na temat praw 
własności intelektualnej (IPR) oraz publikacji naukowych będących wynikiem 
7 Programu Ramowego i programy Horyzont 2020.  To pierwsza próba 
przedstawienia danych dotyczących ok. 6 tys. wniosków o zastrzeżenia praw 

https://fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/
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własności intelektualnej i ok. 300 tys. naukowych publikacji finansowanych przez 
ramowe programy badawcze UE. 

Więcej informacji: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/dashboard/190320-
release-notes_en.pdf 

 

Konkurs Horizon Impact Award 2019  

 

Komisja Europejska ogłosiła konkurs o nagrodę Horizon Impact. Mogą się o nią 
ubiegać autorzy projektów programu Horyzont 2020 i 7. Programu Ramowego, 
których wyniki wywołały zmaczące skutki społeczne w całej Europie i poza nią.  

Przewidziano 5 nagród po 10 tys. euro. 

Termin składania wniosków: 28 maja 2019r. 

Więcej informacji: 
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-
opportunities/prizes/horizon-impact-award_en 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/document
s/ec_rtd_horizon-impact-infographic_032019_0.pdf 

 

Poradniki dotyczące własności intelektualnej 

 
Na stronie europejskiego IP Helpdesku znajdują się poradniki dotyczące własności 
intelektualnej w projektach badawczych: 

Your Guide to IP in Horizon 2020 
Your Guide to IP in Europe 
Your Guide to IP and contracts 
Your Guide to IP Commercialisation 

Więcej: 
https://www.iprhelpdesk.eu 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/dashboard/190320-release-notes_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/dashboard/190320-release-notes_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-impact-award_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-impact-award_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_horizon-impact-infographic_032019_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_horizon-impact-infographic_032019_0.pdf
https://www.iprhelpdesk.eu/
https://www.iprhelpdesk.eu/
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/2018-12/european-ipr-helpdesk-your-guide-to-ip-in-horizon-2020.pdf
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Dni Narodowego Centrum Nauki 

Tegoroczna (siódma) edycja Dni NCN będzie miała miejsce w dniach 15-16 maja 
w Uniwersytecie Łódzkim. Wśród współorganizatorów są również inne łódzkie 
uczelnie - Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Filmowa, 
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów oraz Akademia Sztuk 
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego oraz Instytut Biologii Medycznej PAN 
i Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN. Program obejmuje m.in. 
warsztaty związane z przygotowaniem i realizacją projektów badawczych. W tym 
roku przewidziano także dyskusję dotyczącą rzetelności naukowej. 

Więcej informacji: 
http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/dni-ncn/2019 
 

Konkursy Narodowego Centrum Nauki 

OPUS 17 
Konkurs na projekty badawcze, kierowane przez naukowca niezależnie od etapu jego 
kariery i posiadanego stopnia/tytułu naukowego.  
Termin składania wniosków: 17 czerwca 2019r. 
Więcej informacji: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus17 
 

PRELUDIUM 17 
Konkurs na projekty badawcze, kierowane przez naukowca bez doktoratu.  
Termin składania wniosków: 17 czerwca 2019r. 
Więcej informacji: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17 
 

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. 
Więcej informacji: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart 
 
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy 

Źródła: 
http://ec.europa.eu 

https://publications.europa.eu 
http://www.kpk.gov.pl 

https://www.euraxess.pl 
https://www.iprhelpdesk.eu 

https://www.ncn.gov.pl 
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https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy
http://ec.europa.eu/
http://www.kpk.gov.pl/
https://www.euraxess.pl/
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/2018-12/european-ipr-helpdesk-your-guide-to-ip-in-horizon-2020.pdf
https://www.ncn.gov.pl/

