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Najbliższe konkursy programu Horyzont 2020  
Terminy składania wniosków w konkursach programu Horyzont 2020 wniosków są 

przedłużone o 7 dni. Dotyczy to tych z pierwotnymi terminami do 15 kwietnia.  

Nowe terminy będą publikowane na portalu  Funding&Tenders Opportunites  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home. 

Przedłużenie terminów nie dotyczy konkursów 

IMI2-2020-21-01, https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-21 

termin do 31.03.2020 

oraz  

Instrument MŚP EIC-SMEInst-2018-2020, termin do 20 marca 2020r., kolejny 

19 maja 2020r. 

Spotkania dotyczące konkursów H2020  
odbywają się w formie wideokonferencji lub są przesuwane na okres późniejszy. 

KPK w trybie pracy zdalnej 

 

Pracownicy Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii 

Europejskiej pracują w trybie pracy zdalnej – z ekspertami można się kontaktować 

telefonicznie w godzinach 8 – 16 lub mailowo.  

Lista kontaktów na stronie: https://www.kpk.gov.pl/kontakt 
 

Nr 2 /2020,  19 marca 2020r. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

http://www.frp.lodz.pl/een
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-21
https://www.google.com/search?sa=G&hl=pl&tbs=simg:CAQSsAIJPOM-oxZ7bE8apAILELCMpwgaYgpgCAMSKIEKmhSCCqMKmwqFA_18JogqbFPUDlDSXPZY9mD2-PZ49kieyPZ89mT0aMI6gY9tcK1TzfzIsVcXEeiR2dmOU_1_1vJ0HX75UXg_1MAi5-cwzfrM9KRwuD25WyAO6SAEDAsQjq7-CBoKCggIARIEYHBddAwLEJ3twQkanAEKIAoOZ3JhcGhpYyBkZXNpZ27apYj2AwoKCC9tLzAzYzMxChgKBmNpcmNsZdqliPYDCgoIL20vMDF2a2wKGwoIY2xpcCBhcnTapYj2AwsKCS9tLzAzZzA5dAohCg1lbGVjdHJpYyBibHVl2qWI9gMMCgovbS8wMnZ3Ynp6Ch4KC2NvYmFsdCBibHVl2qWI9gMLCgkvbS8wNGY2MnoM&q=krajowy+punkt+kontaktowy+program%C3%B3w+badawczych+ue&tbm=isch&ved=2ahUKEwievbKnzqboAhXis4sKHWGvBw8Qwg4oAHoECAgQJw
https://www.kpk.gov.pl/kontakt
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Webinarium  

Rozwój terapii i diagnostyki zapobiegającej zakażeniom koronawirusowym 

 

Komisja Europejska przeprowadziła webinarium dotyczące 21. konkursu IMI2 (Call 21) 

na temat terapii i diagnostyki zapobiegającej zakażeniom koronawirusem COVID-19. 

Program obejmuje przedstawienie tematu konkursu, zasad przygotowania projektu 

i jednostopniowej procedury IMI składania wniosków. 

Webinarium zostało nagrane, wypowiedzi i slajdy są dostępne na stronie  

https://www.imi.europa.eu/news-events/events/imi2-call-21-covid-19-webinar 

Zakres konkursu jest szeroki - aplikacje muszą dotyczyć jednego z poniższych celów: 

opracowanie leków przeciwwirusowych, a także innych rodzajów środków 

terapeutycznych w celu szybkiego reagowania na obecną epidemię COVID-19, 

opracowanie środków terapeutycznych w celu zaradzenia obecnym i/lub przyszłym 

epidemiom koronawirusa, 

rozwój diagnostyki, zapewniający szybką ocenę w oparciu o istniejące technologie, 

opracowanie szybkich i niezawodnych narzędzi wykraczających poza najnowszy stan 

wiedzy w zakresie wykrywania nosicieli COVID-19 i osób z objawami podejrzanymi 

o zakażenie COVID-19. 

Opracowanie profilaktycznych szczepionek nie jest objęte tym konkursem.  

Termin składania wniosków: 31 marca 2020r. 

Więcej informacji o konkursie: 

https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-21 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Inicjatywa na rzecz leków innowacyjnych (IMI, https://www.imi.europa.eu) to 
partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie nauk przyrodniczych. Powstała 
w 2008r. jako kontynuacja projektu INNOMED (2005-2009, 6.Program Ramowy UE). 
Łączy Unię Europejską, reprezentowaną przez Komisję Europejską i Europejską 
Federację Przemysłu Farmaceutycznego i Stowarzyszeń (European Federation of 
Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA). Utworzono ją w celu 
prowadzenia badań nad nowymi lekami i zwiększaniem ich skuteczności, 
a w konsekwencji zapewnienia pacjentom dostępu 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.  

Jednym z członków Rady zarządzającej (IMI Govering Board) jest 
dr n.med. Andrzej Ryś. 

https://www.imi.europa.eu/
https://www.imi.europa.eu/news-events/events/imi2-call-21-covid-19-webinar
https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-21


3 

 

53 mld euro dla Polski z programu H2020 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przygotował kolejny raport 

na temat udziału Polski w Programie Horyzont 2020. 

W 743 konkursach programu Horyzont 2020 rozdysponowano 53,4 mld euro. Z tej 

kwoty 772 polskie instytucje uzyskały 564 ,2 mln euro dofinansowanie na realizację 

1534 projektów i 236 koordynacji. 

Więcej informacji: 

https://www.kpk.gov.pl/analizy-i-statystyki 
 

Konsultacje nt. programu LIFE 

 

Komisja Europejska prowadzi konsultacje dotyczące zakresu i tematów kształtu 

programu LIFE w kolejnym okresie programowania (2021-2027). Celem LIFE będzie 

ochrona środowiska i łagodzenie skutków zmian klimatu, wspieranie przejścia na 

czystą energię, poprawa efektywności energetycznej i wzrost udziału odnawialnych 

źródeł energii. To jedno z narzędzi do zrealizowania celów UE i dążenia 

do neutralności klimatycznej do 2050 r.  

Konsultacje poprzez ankietę on-line trwają do 27 kwietnia 2020r. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Targeted_Consultation_LIFE-2021-2027 
 

ConcePTION – ankieta nt. zażywania leków w czasie ciąży i karmienia 

 

Blisko 90% kobiet w ciąży przyjmuje co najmniej jeden lek, nie zdając sobie sprawy 

z konsekwencji. Projekt ConcePTION ma na celu opracowanie i rozpowszechnianie 

rzetelnych informacji na temat wpływu leków stosowanych podczas ciąży i karmienia 

piersią na zdrowie kobiet i ich dzieci. Zostanie to osiągnięte poprzez zbieranie 

i analizowanie danych z różnych źródeł, w tym m.in. wyników badań bezpieczeństwa 

farmakologicznego, analiz próbek krwi ciężarnych kobiet i mleka matek, badań in vitro 

i in vivo, informacji z mediów społecznościowych i badań ankietowych. 

Zespól projektu ConcePTION zaprasza kobiety i pracowników ochrony zdrowia do 

udzielenia odpowiedzi w ankiecie on-line: 

https://www.imi-conception.eu/respond/ 

Więcej informacji o projekcie: 

https://www.imi-conception.eu/ 

https://www.kpk.gov.pl/analizy-i-statystyki
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6543_pl.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Targeted_Consultation_LIFE-2021-2027
https://www.imi-conception.eu/
https://www.imi-conception.eu/respond/
https://www.imi-conception.eu/
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Najbliższe konkursy Narodowego Centrum Nauki 

OPUS 19 

Konkurs na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery. 

Dotyczy projektów dwustronnej lub wielostronnej współpracy międzynarodowej oraz 

przedsięwzięć realizowanych przez polskie zespoły przy wykorzystaniu wielkich 

międzynarodowych urządzeń badawczych. 

Termin składania wniosków: 16 czerwca 2020r. 

Więcej informacji: 

http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus19 

PRELUDIUM 19 

Konkurs na projekty badawcze dla naukowców nieposiadających stopnia naukowego 

doktora. Zespół w projekcie może liczyć co najwyżej trzy osoby, w tym kierownik 

projektu i opiekun naukowy. 

Termin składania wniosków: 16 czerwca 2020r. 

Więcej informacji: 

http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium19 

CEUS-UNISONO – projekty z udziałem zespołów z Czech 

 
Konkurs dla polskich zespołów badawczych, które wspólnie z jednym (w przypadku 

współpracy dwustronnej) lub z dwoma (w przypadku współpracy trójstronnej) 

partnerskimi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii zgłoszą projekt 

z zakresu badań podstawowych (we wszystkich dyscyplinach nauk). Kierownik 

polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, kierownik 

partnerskiego zespołu musi spełniać wymogi swojej agencji partnerskiej w tym 

konkursie. 

UNISONO to typ wniosku, za pomocą którego naukowcy ubiegający się 

o finansowanie w konkursach współpracy wielostronnej, mogą składać zgłoszenia do 

NCN. 

Terminy składania wniosków: w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku 

wspólnego do czeskiej agencji finansującej badania podstawowe (GAČR, Grantová 

agentura České republiky), nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych i nie później niż 

11 maja 2020 r.  

Więcej informacji: 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/ceus-unisono-2020 

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-17-ceus-unisono-przedluzenie-naboru-w-

czeskiej-agencji 

http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus19
http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium19
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/ceus-unisono-2020
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-17-ceus-unisono-przedluzenie-naboru-w-czeskiej-agencji
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-17-ceus-unisono-przedluzenie-naboru-w-czeskiej-agencji
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POLS – konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy 
   

Konkurs POLS wspiera mobilność naukowców. O finansowanie projektów mogą 

ubiegać się naukowcy z  zagranicy zamierzający prowadzić badania w Polsce. 

Warunkiem jest, aby kierownik projektu posiadał co najmniej stopień naukowy 

doktora oraz co najmniej dwa lata przed zamknięciem konkursu nie mieszkał, nie 

pracował, nie studiował ani nie kierował projektem badawczym w Polsce. 

Z projektu można sfinansować m.in. wynagrodzenia zespołu badawczego, 

amortyzację lub zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów. Wysokość 

grantu wynosi od 100 do 200 tys. euro. 

Termin składania wniosków: 16 czerwca 2020r. 

POLS jest jednym z konkursów programu Badania finansowanego z funduszy 

norweskich i funduszy EOG na lata 2014-2021.  Narodowe Centrum Nauki jest 

operatorem części programu dotyczącego badań podstawowych. 

Więcej informacji: 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/pols?language=en 
 

Więcej informacji o konkursach NCN: 

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

 

Źródła: 
http://ec.europa.eu 

http://www.kpk.gov.pl 
https://www.ncn.gov.pl 

https://www.imi.europa.eu 
https://www.imi-conception.eu 

 
 

https://www.google.com/search?q=POLS+call+logo&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=93-1ubO6e-GLnM%253A%252CKJcwWufli6B1iM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kR-Ki_ssdmF4t5ILvUt4gB-D_8k0w&sa=X&ved=2ahUKEwiom9K_xaboAhXlsYsKHYH_An4Q9QEwAHoECAoQBQ#imgrc=93-1ubO6e-GLnM:
https://www.google.com/search?sa=G&hl=pl&tbs=simg:CAQSrAIJxyPtlyjdx88aoAILELCMpwgaYgpgCAMSKIIKgQqFA5oUhgOnE_1gG-gazB7EIlz2WPbU9mD20PaA0vSibNLI9mTQaMI7EPdwqlzf39EqYc8ccEaIL08jMgCuL4k4Wj50OjDwsqK_1is7lUpMdtdSQacgTmTiAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE_1jJCCwwLEJ3twQkamAEKIAoOZ3JhcGhpYyBkZXNpZ27apYj2AwoKCC9tLzAzYzMxChcKBG92YWzapYj2AwsKCS9tLzA2ZzU4YgobCghwYXJhbGxlbNqliPYDCwoJL20vMDMwemZuCiEKDWVsZWN0cmljIGJsdWXapYj2AwwKCi9tLzAydndienoKGwoIZ3JhcGhpY3PapYj2AwsKCS9tLzAyMXNkZww&q=fundusze+eog&tbm=isch&ved=2ahUKEwjYmvCnxKboAhWM_CoKHbCLC1QQwg4oAHoECAcQJw
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/pols?language=en
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy
http://ec.europa.eu/
http://www.kpk.gov.pl/
https://www.ncn.gov.pl/

