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Najbliższe konkursy programu Horyzont 2020  

Przestrzeń kosmiczna 
Projekty dotyczące obserwacji ziemi (wykorzystanie programu Copernicus), 
technologii na rzecz niezależności i konkurencyjności europejskiego sektora 
kosmicznego, robotyki kosmicznej, technologii związanych z komunikacją 
satelitarną, aplikacji i usług związanych z Europejskim Systemem Nawigacji 
Satelitarnej (EGNSS/Galileo). 
Termin składania wniosków: do 5 marca 2020r. 

Bezpieczne społeczeństwa 
Projekty z następujących dziedzin: ochrona infrastruktury krytycznej, walka 
z przestępczością i terroryzmem, bezpieczeństwo granic wewnętrznych 
i zewnętrznych, cyberbezpieczeństwo i ochrona danych, bezpieczeństwo 
inteligentnych miast, w tym przestrzeni publicznych. 
Termin składania wniosków: od 12 marca do 27 sierpnia 2020r. 
  

Europa w zmieniającym się świecie 
Projekty dotyczące trzech bloków tematycznych: zarządzanie ruchami 
migracyjnymi, w tym zastosowanie innowacyjnych (np. ICT) rozwiązań 
wspierających integrację migrantów w społecznościach europejskich,  społeczno-
ekonomiczne i kulturowe przemiany w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej 
(np. innowacyjne technologie dla usług publicznych, rozwój miast i regionów 
w kontekście turystyki kulturalnej, cyfryzacja dóbr dziedzictwa kulturowego), 
założenia demokracji i rządzenia (np. nowe sposoby dostarczania usług 
publicznych, radykalizacja i inne). 
Termin składania wniosków: do 12 marca 2020r. 
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Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (SwafS) 
Projekty międzynarodowej współpracy w prowadzeniu odpowiedzialnych badań 
naukowych i innowacji „dla społeczeństwa” dotyczące m.in. rozwoju ducha 
przedsiębiorczości i innowacyjności u dziewczynek, badania efektywności 
nieformalnego (poza klasą) nauczania przedmiotów ścisłych, zapobiegania 
przemocy na tle płciowym, w tym w organizacjach badawczych i uniwersytetach, 
etyki technologii o dużym wpływie społeczno-ekonomicznym (np. edycja genów, 
przechowywanie cyfrowych danych DNA). 
Termin składania wniosków: do 15 kwietnia 2020r. 

Więcej informacji: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020 
http://kpk.gov.pl/otwarte-konkursy-w-programie-horyzont-2020 

 

Spotkania dotyczące konkursów H2020  
Marzec 2020 

 

Temat spotkania Termin Miejsce 
Rodzaj 

spotkania 

Ogólnopolski Dzień Informacyjny 
Konkursu Bio-based Industries 
Joint Undertaking – BBI JU 2020 
Więcej informacji: 
https://www.upwr.edu.pl/konferencje/
50812/ogolnopolski_dzien_informacyjn
y_konkursu_bio_based_industries_joint_
undertaking_bbi_ju.html 

3-4.03.2020 Wrocław 
dni 
informacyjne 

Horizon 2020 Secure Societies  
Więcej informacji: 
https://h2020-secure-societies-info-
day.b2match.io/ 

12-13.03.2020 Bruksela 

dzień 
informacyjny 
i spotkania 
brokerskie 

EuroHPC Summit Week   
Więcej informacji: 
https://events.prace-
ri.eu/event/937/overview 

24-26.03.2020 Porto konferencja 

Dzień z Horyzontem 2020 
Więcej informacji: 
https://www.kpk.gov.pl/?p=51110 

25.052020 Warszawa 
dzień 
informacyjny 

Więcej informacji: 
https://www.kpk.gov.pl/?p=31088 
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Ogólnopolski Dzień Informacyjny Konkursu Bio-based Industries Joint 
Undertaking organizuje w dniach 3-4 marca 2020r. Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu (członek Bio-Based Industries Consortium) wspólnie z  Ministerstwem 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowym Punktem Kontaktowym Programów 
Badawczych Unii Europejskiej, Wrocławskim Parkiem Technologicznym SA, 
NUTRIBIOMED Klaster oraz Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) i Bio-
Based Industries Consortium (BIC). 

Na spotkaniu eksperci przedstawią tematykę konkursu BBI JU 2020 dla sektora 
bioprzemysłu, zasady aplikowania, przygotowania wniosków oraz tworzenia 
konsorcjów projektowych. Uczestnicy poznają możliwości wynikające 
z partnerstwa publiczno-prywatnego BBI JU i ich wpływ na zwiększenie inwestycji 
w rozwój zrównoważonego sektora przemysłu opartego na biogospodarce 
w Polsce i Europie. Będą zaprezentowane zwycięskie projekty finansowane 
w ramach BBI JU z udziałem europejskich oraz polskich firm.  

Spotkanie będzie okazją do nawiązywania partnerstw na tegoroczne konkursy 
BBI JU. 

Więcej informacji: 
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/bbi-ju-awp-2020_0.pdf 
 

 
 
 
 
 

Sieć Punktów Kontaktowych na rzecz bezpiecznych społeczeństw (SEREN4 - 
Network of Secure Societies National Contact Points) organizuje we współpracy 
z Komisją Europejską dzień informacyjny i spotkania brokerskie Bezpieczne 
społeczeństwa w dniach 12-13 marca 2020r. w Brukseli. Program spotkania 
dotyczy zakresu i warunków konkursu w programie Horyzont 2020, wyzwanie 
społeczne Bezpieczne społeczeństwa - ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy 
i jej obywateli, który będzie otwarty w połowie marca. Konkurs dotyczy 
finansowania badań w dziedzinie bezpieczeństwa prowadzonych przez jednostki 
naukowe, przedsiębiorstwa, organizacje społeczne. 

Więcej informacji: 
https://h2020-secure-societies-info-day.b2match.io/ 
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 W dniach 23-27 marca 2010r. w Porto (Portugalia) odbędzie się EuroHPC Summit 
Week 2020 (EHPCSW 2020), spotkanie dla  europejskich podmiotów 
zainteresowanych HPC (High-Performance Computing) - od dostawców 
technologii i infrastruktury HPC do naukowych i przemysłowych użytkowników 
HPC w Europie. Podczas tego wydarzenia PRACE (Partnership for Advanced 
Computing in Europe, www.prace-ri.eu), wzorem lat ubiegłych, zorganizuje 
siódmą edycję swojej Konferencji Naukowo-Przemysłowej, PRACEdays20. 
Eksperci ze środowisk akademickich i przemysłowych zaprezentują rezultaty 
swoich badań naukowych i rozwiązań technicznych, wspieranych przez HPC. 
EHPCSW 2020 będzie doskonałą okazją dla uczestników do wymiany doświadczeń 
i nawiązania współpracy. 

Więcej informacji: 
https://events.prace-ri.eu/event/937/overview 
 

 
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje 
25 marca 2020r. Dzień z Horyzontem 2020.  Eksperci KPK przedstawią możliwości  
dofinansowania projektów naukowców, przedsiębiorców i instytucji w ostatnich 
konkursach programu H2020 na rok 2020. Beneficjenci programu podzielą się 
swoim doświadczeniem i przedstawią korzyści, jakie przyniosły im projekty 
programu H2020. Na spotkaniu będą także omówione założenia i zasady nowego 
programu ramowego Horyzont Europa. 

Więcej informacji: 
https://www.kpk.gov.pl/?p=51110 

 
RICH-2 – International Joint Proposal Check Service  

 
Usługę, polegającą na wspólnym sprawdzaniu wniosków z dziedziny infrastruktur 
badawczych, oferuje RICH, Europejska Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych 
(KPK) ds. Infrastruktur Badawczych w programie Horyzont 2020 (European 
Network of National Contact Points (NCPs) for Research Infrastructures in Horizon 
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2020). Do kwietnia 2020r. można korzystać z pomocy ekspertów w udoskonaleniu 
tworzonych aplikacji o dofinansowanie. Dyskrecja, poufność projektów i ochrona 
danych, w tym osobowych, są w pełni zapewnione. Eksperci muszą być wolni od 
konfliktu interesów. Zasady postępowania są zawarte w dokumencie  Minimum 
standards and Guiding principles for setting up systems of National Contact Points 
(NCP systems) under Horizon 2020 
(https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/ncp/h2020-standards-
principles_en.pdf). 

W sprawie usługi RICH-2 należy się zgłosić do Krajowego Punktu Kontaktowego 
(komórka ds. Europejskiej infrastruktury badawczej, tel. 22 828-74-83 wew. 05, 
664 032 132).  

Więcej informacji: 

http://www.rich2020.eu/news/jps  

 

Horizon Impact Award 2020 

  

Komisja Europejska ogłosiła edycję 2020 konkursu na najlepszy projekt  
realizowany w programach ramowych Unii Europejskiej - Horizon Impact Award.  
O nagrodę mogą ubiegać się  projekty programu Horyzont 2020 oraz 7. Programu 
Ramowego Unii Europejskiej (FP7, 2007-2013), których efekty wywarły istotny 
wpływ na społeczeństwo, gospodarkę, środowisko i tworzenie polityki, w Europie 
i poza nią. Przez tę nagrodę chcemy podkreślić, jak obywatele i społeczeństwa mogą 
skorzystać z rezultatów badań finansowanych przez Unię Europejską, powiedziała 
Mariya Gabriel, komisarz UE ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży. 

Termin składnia aplikacji: 2 kwietnia 2020r. 

Więcej informacji: 
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-
opportunities/prizes/horizon-impact-award_en 
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Konskurs dla stypedystów MSCA 

 

Stypendyści programu Maria Skłodowska-Curie Actions (Horyzont 2020) mogą się 
ubiegać o nagrody w konkursie MSCA 2020.HR AWARDS w trzech kategoriach: 
I. Wpływ MSCA na rozwój kariery stypendystów,  
II. Wpływ międzysektorowej i interdyscyplinarnej mobilności i transferu wiedzy,  
III. Wpływ reintegracji badaczy MSCA na ich kraje macierzyste. 

Termin składania aplikacji: 8 marca 2020r. 
Więcej informacji: 
https://msca2020.hr/msca-awards 

 

 

Najbliższe konkursy Narodowego Centrum Nauki 

SONATINA 4 
Konkurs na projekty badawcze dla młodych badaczy, którzy uzyskali stopień 
naukowy doktora do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym 
stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2020r. Projekty obejmują 
prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz staży w zagranicznych ośrodkach 
naukowych.  
Termin składania wniosków: 16 marca 2020r. 
Więcej informacji: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina4 
 
ETIUDA 8 
Konkurs na stypendia doktorskie i staże zagraniczne dla uczestników studiów 
doktoranckich i osób z otwartym przewodem doktorskim. 
Termin składania wniosków: 16 marca 2020r. 
Więcej informacji: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda8 
 
JPI UE Urban Accessibility and Connectivity 

 
Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy ERA-NET Co-
fund Urban Accessibility and Connectivity (EN UAC), dotyczące rozwoju miast 
i obszarów zurbanizowanych. O finansowanie mogą się starać konsorcja złożone z 
co najmniej 3 zespołów badawczych, z co najmniej 3 krajów. Kierownik polskiego 
zespołu musi posiadać stopień naukowy doktora. 
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Terminy składania wspólnych wniosków skróconych (pre-proposals): 17 marca 2020r. 
Więcej informacji: 
https://jpi-urbaneurope.eu/calls/enuac 
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-
wielostronna/konkurs-ensuf/ogloszenie-JPI-UE-UAC 
 
EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research 2020 

 
 
Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące rozwoju technologii 
obrazowania i stymulacji mózgu w diagnostyce i leczeniu chorób 
neurodegeneracyjnych. Projekty mogą składać konsorcja złożone z przynajmniej 
3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów. 
Terminy składania wspólnych wniosków skróconych (pre-proposals): 3 marca 2020r. 

EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND) to największa 
globalna inicjatywa badawcza, podejmująca skoordynowane działania w celu 
znalezienia przyczyn, opracowania metod leczenia i identyfikacji sposobów opieki 
nad osobami z chorobami neurodegeneracyjnymi. 

Więcej informacji: 
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-
wielostronna/konkurs-jpnd/ogloszenie-jpnd2020 
https://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-
proposals/jpnd-open-call-2020/open-calls/ 
 

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

 

Źródła: 
http://ec.europa.eu 

http://www.kpk.gov.pl 
https://h2020-secure-societies-info-day.b2match.io 

https://events.prace-ri.eu 
http://www.rich2020.eu 

https://msca2020.hr 
https://www.ncn.gov.pl 

https://jpi-urbaneurope.eu 
https://www.neurodegenerationresearch.eu 

 
 


