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Ostatnie konkursy TWINNING i ERA CHAIRS  

Projekty zgłaszane do konkursów WIDESPREAD-05-2020: Twinning i WIDESPREAD-06-

2020: ERA Chairs muszą uwzględnić nowe elementy, zawarte w Programie Pracy dla 

obszaru Upowszechnianie Doskonałości i Zapewnienie Szerszego Uczestnictwa. 

Konkurs WIDESPREAD-05-2020: Twinning dotyczy rozwoju potencjału naukowego 

i administracyjnego instytucji poprzez współpracę z  instytucjami zagranicznymi o 

ugruntowanej pozycji międzynarodowej w dziedzinie tematu projektu. Realizacja (do 3 

lat) polega m.in. na wymianie personelu (naukowego i administracyjnego), stażach 

naukowych u partnerów, warsztatach, konferencjach, spotkaniach networkingowych. 

Nowym elementem w konkursie jest dodatkowy pakiet projektu (Work Package) lub 

zadanie (Task) ukierunkowane na rozwój młodych naukowców (Early Stage 

Researchers) w jednostce koordynatora. Budżet projektu nie może przekroczyć 900 tys. 

euro. 

Konkurs WIDESPREAD-06-2020: ERA Chairs dotyczy doskonalenia jednostek naukowych 

poprzez zatrudnienie wybitnego naukowca (Era Chair holder), który stworzy nowy 

zespół badawczy. Konkurs umożliwia sfinansowanie zmian w strukturze jednostki. 

Wartość projektu nie może przekroczyć 2,5 mln euro. Czas realizacji projektu wynosi do 

6 lat. Nowym elementem w konkursie jest część projektu (Work Pakage) lub zadanie 

(Task) ukierunkowane na rozwój jednostki koordynatora w zakresie zarządzania 

projektami i przygotowywania wniosków projektowych.  

W obu konkursach kryterium selekcji oparte jest na równowadze geograficznej – 
spośród wniosków, które podczas oceny merytorycznej uzyskają taką samą liczbę 
punktów, wyżej na liście rankingowej znajdą się te z krajów, z których w tej edycji 
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konkursów nie ma wyżej ocenionych wniosków. Koszty materiałów i aparatury są 
kwalifikowane do 10% wartości projektu.  
Termin składania wniosków: 14 listopada 2019r. 

Więcej informacji: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/widespread-06-2020 
https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2019/04/2019-ERA-Chair-and-Twinning.pdf 
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2019/04/Widening_SESJA.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=5Kp6UjBzGyY&list=PLlws56zKaixRfmj5Ey-
S3SVHNj1APtonP&index=7&t=0s 

 
Spotkania dotyczące konkursów H2020  
Listopad 2019 
 

Temat spotkania Termin Miejsce 
Rodzaj 

spotkania 

Europe in a changing world – 
inclusive, innovative and reflective 

Societies 
Więcej informacji: 
https://societiesbrokerage2020.b2match
.io/ 

12-13.11.2019 Bratysława 
spotkania 
brokerskie 

Space International 
Więcej informacji: 
https://h2020-space-info-
day.b2match.io/ 

13-14.11.2019 Warszawa 

dzień 
informacyjny 
i spotkania 
brokerskie 

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

 
Szybka ścieżka -  spotkania nt. konkursu w Warszawie 
 

  
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje spotkania nt. możliwości i zasad 
składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem konkursu Szybka ścieżka.  Agenda przewiduje 
prezentacje, warsztaty i spotkania indywidualne przedsiębiorców i naukowców 
z ekspertami NCBiR. 

Spotkanie w Warszawie zaplanowano na 19 listopada 2019r. 

Więcej informacji: 
https://www.ncbrdlafirm.pl/wszystkie-spotkania 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/widespread-06-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/widespread-06-2020
https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2019/04/2019-ERA-Chair-and-Twinning.pdf
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2019/04/Widening_SESJA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5Kp6UjBzGyY&list=PLlws56zKaixRfmj5Ey-S3SVHNj1APtonP&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5Kp6UjBzGyY&list=PLlws56zKaixRfmj5Ey-S3SVHNj1APtonP&index=7&t=0s
https://societiesbrokerage2020.b2match.io/
https://societiesbrokerage2020.b2match.io/
https://h2020-space-info-day.b2match.io/
https://h2020-space-info-day.b2match.io/
http://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.ncbrdlafirm.pl/wszystkie-spotkania
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Horizon Europe 

Konsultacje Komisji Europejskiej nt. partnerstw w zakresie 
badań i innowacji  

Budżet programu nadań i innowacji Horizon Europe (2021-2027), następcy programu 

Horizon 2020, wyniesie 100 mld euro. Komisja Europejska prowadzi konsultacje 

dotyczące  wsparcia międzynarodowych partnerstw w dziedzinie B+R+I.  

Proponowane partnerstwa dotyczą następujących zagadnień: 

Współraca UE-Afryka w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez zwalczanie 
chorób zakaźnych (EU-Africa Global Health Partnership, 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972489/public-
consultation_en) 

Innowacyjna inicjatywa zdrowotna (European partnership for innovative health, 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972474/public-
consultation_en) 

Kluczowe technologie cyfrowe (Research & innovation - partnership for key digital 
technologies, 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972315/public-
consultation_en) 

Inteligentne sieci i usługi (Research & innovation – European Partnership for smart 
networks and services,  
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972300/public-
consultation_en 

Metrologia europejska Measurement research - European Partnership on metrology, 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972468/public-
consultation_en) 

Przekształcenie europejskiego systemu kolei (European Partnership for transforming 

Europe’s rail system, 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4980251/public-
consultation_en) 

Zintegrowane zarządzanie ruchem lotniczym (European Partnership for integrated air 

traffic management, 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4978577/public-
consultation_en) 

Czyste lotnictwo (European Partnership for Clean Aviation, 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972457/public-
consultation_en) 

Europa oparta na odnawialnych produktach pochodzenia biologicznego (European 

Partnership for a circular bio-based Europe, 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972449/public-
consultation_en) 

Czysty wodór (Energy - European Partnership for clean hydrogen, 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972390/public-
consultation_en) 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972489/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972489/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972489/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972489/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972474/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972474/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972474/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972315/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972315/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972315/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972300/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972300/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972300/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972468/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972468/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972468/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4980251/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4980251/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4980251/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4978577/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4978577/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4978577/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972457/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972457/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972457/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972449/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972449/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972449/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972390/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972390/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972390/public-consultation_en
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Bezpieczny i zautomatyzowany transport drogowy  (European Partnership for safe and 

automated road transport, 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4980228/public-
consultation_en) 

Innowacyjne MŚP (European Partnership for innovative small and medium-sized 

enterprises, 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972378/public-
consultation_en) 

Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji (2014-2019), powiedział: 
Opierając się na sukcesach partnerstw programu Horyzont 2020, chcemy wyznaczyć 
bardziej ambitne cele, zwiększyć synergię z innymi inicjatywami i zaangażować 
nowych partnerów. Opinie na temat naszych propozycji pomogą skoncentrować się na 
tych, gdzie wpływ partnerstwa będzie najsilniejszy.  

Opinie można wyrazić do 6 listopada 2019r. 

Więcej informacji: 
https://www.kpk.gov.pl/?p=49796 
https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-next-generation-ambitious-research-and-
innovation-partnerships-2019-sep-11_en 
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-
programme_en#get-involved 
 

Bioterm wśród finalistów  Innovation Radar Prize 2019 

 

Pani Małgorzata Theo, dyrektor zarządzający (CEO) firmy Bioterm Sp. z o.o., 
producenta biodegradowalnych naczyń i sztućców, produkowanych z pszennych otrąb 
spożywczych, znalazła się w grupie nominowanych do nagrody Innovation Radar 2019 
w kategorii Women-led Innovation.  

Radar Innowacji (Innovation Radar) to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu 
wyłonienie najlepszych rezultatów projektów badawczych i innowacyjnych, 
finansowanych przez Unię Europejską. 36 innowatorów konkurowało o Nagrodę Radar 
Innowacji 2019 w czterech kategoriach: Tech for Society, Innovative Science, Industrial 
& Enabling Tech, Women-led Innovation. Wśród nominowanych były małe i średnie 
przedsiębiorstwa, uniwersytety, firmy typu spin-off i start-upy.  

W publicznym głosowaniu wybrano spośród nich 12 finalistów: 

Kategoria Tech for Society - technologie mające wpływ na społeczeństwo i obywateli: 
Eyefree Assisting Communication LTD (Tel Aviv, Izrael), Peachnote GmbH (Monachium, 
Niemcy), Paneptisimo Patron (Patras, Grecja), 

Kategoria Innovative Science - przełomowe badania stanowiące podstawę przyszłych 
postępów technologicznych: MAX-PLANCK Institute (Monachium, Niemcy), Space 
Structures GMBH (Berlin, Niemcy), Oslo University (Norwegia), 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4980228/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4980228/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4980228/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972378/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972378/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972378/public-consultation_en
https://www.kpk.gov.pl/?p=49796
https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-next-generation-ambitious-research-and-innovation-partnerships-2019-sep-11_en
https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-next-generation-ambitious-research-and-innovation-partnerships-2019-sep-11_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en#get-involved
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en#get-involved
https://ec.europa.eu/futurium/en/innovation-radar-prize
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Kategoria Industrial & Enabling Tech - następna generacja technologii i komponentów 
wspierających przemysł: Universitatea of Brasov (Rumunia), Sketeton Technologies 
(Tallinn, Estonia), Haiku Tech Europe BV (Maastricht, Holandia), 

Kategoria Women-led Innovation - dynamiczne kobiety kierujące zespołami, które 
opracowują innowacje dzięki funduszom Unii Europejskiej: Bioterm (Warszawa), Supsi 
(Manno, Szwajcaria), Laboratory for Manufacturing Systems & Automation, University of 
Patras (Grecja). 

Na Bioterm oddano 11.076 głosów, najwięcej we wszystkich kategoriach. 

Finał konkursu miał miejsce w Brukseli, podczas European Research and Innovation 
Days (24-26 września 2019r.), gdzie finaliści zaprezentowali swoje osiągnięcia 
i rozwiązania oraz plany ich komercjalizacji. Jury konkursu ogłosiło swój werdykt: 

Kategoria Tech for Society – Eyefree Assisting Communication LTD (Tel Aviv, Izrael), 

Kategoria Innovative Science - Oslo University (Norwegia), 

Kategoria Industrial & Enabling Tech - Transylvania University of Brasov (Rumunia),  

Kategoria Women-led Innovation – Anna Valente, szefowa laboratorium ARM 

Automation, Robotics and Machines w Supsi – Scuola universitaria professionale 

della Svizzera italiana (Manno, Szwajcaria). 

Więcej informacji: 
https://ec.europa.eu/futurium/en/innovation-radar-prize 
https://ec.europa.eu/futurium/en/women-led-innovations-2019/biotrem 
http://biotrem.pl 
https://www.kpk.gov.pl/?p=49774&znewsletter=18wrze%C5%9Bnia2019 
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https://ec.europa.eu/futurium/en/women-led-innovations-2019/laboratory-manufacturing-systems-automation-university-patras
https://ec.europa.eu/futurium/en/women-led-innovations-2019/laboratory-manufacturing-systems-automation-university-patras
https://ec.europa.eu/futurium/en/innovation-radar-prize
https://ec.europa.eu/futurium/en/women-led-innovations-2019/biotrem
http://biotrem.pl/
https://www.kpk.gov.pl/?p=49774&znewsletter=18wrze%C5%9Bnia2019
http://ec.europa.eu/
http://www.kpk.gov.pl/
http://ncbr.gov.pl/

