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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 rozdysponowano 53,4 mld euro. Z tej kwoty 772 polskie instytucje 
uzyskały 564 ,2 mln euro dofinansowania na realizację 1534 projektów 
i 236 koordynacji. 

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

 

Nowa struktura paneli ERC 

 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) wprowadziła zmiany w strukturze paneli, 
w których oceniane są wnioski. Zmiany dotyczą dziedzin fizycznych i inżynieryjnych (PE) 
oraz nauk społecznych i humanistycznych (SH).  

ERC wspiera nowatorskie, twórcze pomysły i rozwiązania naukowe ze wszystkich 
dziedzin, szczególnie projekty interdyscyplinarne, o wysokim ryzyku, które prowadzą do 
przełomowych odkryć i wyników. Badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, 
przekraczając obecne granice wiedzy (frontier research). 

Więcej informacji: 
https://erc.europa.eu/news/new-erc-panel-structure-2021-and-2022 
http://www.kpk.gov.pl/h2020-i-inne-programy/horyzont-2020/excelence-science/erc-
frontier-research 
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Granty ERC 

Granty ERC Advanced grants Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) są 
przeznaczone na innowacyjne projekty badawcze, przygotowane przez samodzielnych 
naukowców o uznanym dorobku w ciągu ostatnich 10 lat, z doświadczeniem 
w kierowaniu zespołem. Mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. Czas realizacji 
projektu wynosi do 5 lat. 

O dofinansowanie aplikuje naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie 
instytucją goszczącą. Można je przeznaczyć na wynagrodzenia osób pracujących 
w projekcie, zakupy aparatury, szkolenia, podróże i pobyty lidera i członków zespołu 
w zagranicznych jednostkach naukowych, także udział w konferencjach, 
podwykonawstwo, publikacje i upowszechnianie wyników badań, koszty pośrednie 
(do 25%). Jedynym kryterium oceny projektu jest jego jakość naukowa, 
tj. kwalifikacje i dorobek głównego badacza oraz oryginalność pomysłu.  

Instytucja goszcząca podpisuje z ERC umowę o grant, a z głównym badaczem umowę 
dodatkową, w której zobowiązuje się m.in. do wspierania realizacji projektu oraz do 
zapewnienia liderowi autonomii badawczej i niezależności w zarządzaniu funduszami 
projektu.  

Termin składania wniosków: 26 sierpnia 2020r. 

Więcej informacji: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-adg 
 
Granty ERC Proof of Concept Grants Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych są 
przeznaczone na komercjalizację wyników badań osiągniętych we wcześniejszych 
(zakończonych w 2019r.) lub trwających projektach ERC i badanie ich społecznego 
potencjału.  

Dofinansowanie obejmie działania na bardzo wczesnym etapie przekształcania 
wyników badań w komercyjną lub społecznie wartościową propozycję, tj. początkowe 
fazy rozwoju przedkonkurencyjnego. Można je przeznaczyć na zbadanie wykonalności 
wdrożenia rezultatów badań, rozwiązanie kwestii technicznych, wyjaśnienie praw 
własności intelektualnej (IPR) i określenie strategii IPR, określenie możliwości i 
sposobów finansowania rozwoju pomysłu w kolejnych fazach jego rozwoju, pokrycie 
początkowych kosztów założenia firmy. 

Czas reaizacji projektu wynosi do 18 miesięcy, możliwa wartość dofinansowania do 
150 tys. euro. 

Termin składania wniosków: 17 września 2020r. 

Więcej informacji: 
https://erc.europa.eu/funding/proof-concept 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-poc 
http://www.kpk.gov.pl/h2020-i-inne-programy/horyzont-2020/excelence-science/erc-
frontier-research 
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Konsultacje KE w sprawie strategii farmaceutycznych dla Europy 

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne on-line, zbierając opinie ekspertów 
i obywateli na temat najlepszych sposobów rozwiązywania problemów związanych 
z lekami w Unii Europejskiej. Konsultacje zawierają pytania dotyczące m.in. produkcji 
leków, dostępu do leków po przystępnych cenach, innowacji, wpływu leków na 
środowisko i wyzwań związanych ze zdrowiem. Ankietę można wypełnić do 15 września. 

Więcej informacji: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-
Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines/public-
consultation 
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_pl 

 

Konsultacje KE nt. przejścia na czystą energię 
Europejskie partnerstwo na rzecz przejścia na czystą energię (Clean Energy Transition 
Partnership) to program badań i innowacji w całej Europie mający na celu pobudzenie 
i przyspieszenie transformacji energetycznej we wszystkich jej wymiarach. Umożliwi 
wspólne projekty i inicjatywy badawczo-rozwojowe na poziomie regionalnym, krajowym 
i globalnym, przy wsparciu przemysłu, organizacji publicznych, organizacji 
obywatelskich. W efekcie Europa stanie się liderem innowacji energetycznych 
i pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu.  

Konsultacje Komisji Europejskiej dostarczą opinii zainteresowanych stron i obywateli UE 
na temat proponowanego partnerstwa na rzecz przejścia na czystą energię, które 
będzie włączone do kolejnego programu ramowego badań i innowacji Horyzont Europa 
(2021–2027).  
Ankieta do wypełnienia on-line pod adresem: 
https://www.surveymonkey.com/r/3TSPGWF 

Aby do 2050r. Europa była neutralna dla klimatu, dokonać gruntownej transformacji 
systemu energetycznego, który odpowiada za 75% emisji gazów cieplarnianych w UE. 
Strategie UE dotyczące integracji systemu energetycznego i wodoru, przyjęte 
8 lipca 2020 r., wskazują drogę do stworzenia bardziej wydajnego sektora 
energetycznego. 

Strategia na rzecz integracji systemu energetycznego oraz Strategia na rzecz wodoru 
tworzą nowy program inwestycji w czystą energię,  zgodny z pakietem Komisji Europejskiej 
na rzecz odbudowy Next Generation EU  i Europejskim Zielonym Ładem.  
 

Więcej informacji: 
https://www.kpk.gov.pl/?p=54261&znewsletter=15lipca2020 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/energy_system_integration_strategy_.pdf 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf 
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-clean-energy-transition_en 
 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines/public-consultation
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_pl
https://www.surveymonkey.com/r/3TSPGWF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6691
https://www.kpk.gov.pl/?p=54261&znewsletter=15lipca2020
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/energy_system_integration_strategy_.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-clean-energy-transition_en
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EU Prize for Women Innovators 2020 – Polka wśród finalistek 

   

EU Prize for Women Innovators to konkurs dla kobiet z krajów Unii Europejskiej 
i stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, które założyły odnoszące sukcesy firmy 
i wprowadziły innowacje na rynek. Międzynarodowe jury niezależnych ekspertów ze 
sfery biznesu, przedsiębiorczości, venture capital, nauki ocenia przełomowość innowacji, 
jej znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa, aktywne przywództwo, które odegrało 
kluczową rolę w sukcesie firmy stanowiąc inspirację dla innych.  

Z jury wyłoniło 21 finalistek. Wśród nich jest Pani prof. dr hab. Magdalena Król, 
wspólnik i prezes firmy Cellis Sp. z o.o. (Warszawa), zajmującej się immunoterapią 
komórkową guzów litych. 

  

Konkurs przewiduje cztery nagrody:  
trzy o wartości 100 tys. euro oraz nagrodę dla młodej innowatorki w wieku mniej niż 
35 lat (Rising Innovator) o wartości 50 tys. euro. Nazwiska laureatek poznamy podczas 
Europejskich Dni Badań i Innowacji (22-24 września 2020). 

Więcej informacji:  

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-

opportunities/prizes/eu-prize-women-innovators_en#latest 
https://ec.europa.eu/info/news/eu-prize-women-innovators-2020-21-entrepreneurs-are-
through-final-2020-jul-10_en 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/eu-prize-women-innovators_en#latest
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/eu-prize-women-innovators_en#latest
https://ec.europa.eu/info/news/eu-prize-women-innovators-2020-21-entrepreneurs-are-through-final-2020-jul-10_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu-prize-women-innovators-2020-21-entrepreneurs-are-through-final-2020-jul-10_en
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Granty i stypendia dla naukowców  
 
 
 
 
 
 
 
 

Belgia 
Wolny Uniwersytet Brukselski (Université Libre de Bruxelles)  
Stypendia dla osób po doktoracie (mniej niż 7 lat doświadczenia badawczego) lub bez 
doktoratu z udokumentowanym doświadczeniem badawczym (praca na pełnym etacie) 
4-11 lat – dowolna dziedzina 
Termin składania wniosków: 15 września 2020r. 
Więcej informacji: 
https://if-at-ulb.ulb.be/call-information 
 
Brazylia 
Stypendia  São Paulo Research Foundation dla osób po doktoracie 
Wnioski można składać non-stop 
Więcej informacji: 
http://www.fapesp.br/en/6659 
 
Islandia 
Stypendia Snorri Stiriuson Icelandic w Instytucie Árniego Magnússona (The Árni 
Magnússon Institute) dla pisarzy, tłumaczy, badaczy z dziedziny nauk humanistycznych 
na doskonalenie języka islandzkiego, zdobywanie wiedzy o kulturze i społeczeństwie 
Islandii 
Termin składania wniosków: 31 października 2020r. 
Więcej informacji: 
https://english.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en 
 
Japonia 
Stypendia Canon Foundation dla doktorantów i osób po doktoracie – dowolna dziedzina 
Termin składania wniosków: 15 września 2020r. 
Więcej informacji: 
https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/ 
 
Niemcy 
Stypendia Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst) na wizyty studyjne z dziedziny sztucznej inteligencji w jednostkach 
naukowych dla osób po doktoracie 
Termin składania wniosków: 16 sierpnia 2020r. 
Więcej informacji: 
https://www.daad.de/en/the-daad/postdocnet/details-and-application/ 

 

https://if-at-ulb.ulb.be/call-information
http://www.fapesp.br/en/6659
https://english.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en
https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Akademischer_Austauschdienst
https://pl.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Akademischer_Austauschdienst
https://pl.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Akademischer_Austauschdienst
https://pl.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Akademischer_Austauschdienst
https://www.daad.de/en/the-daad/postdocnet/details-and-application/
https://www.daad.de/en/the-daad/postdocnet/details-and-application/
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Stypendia Fundacji Humboldta dla naukowców dom4 lat po doktoracie oraz dla 
naukowców do 12 lat po doktoracie 
Wnioski można składać w trybie ciągłym 
Więcej informacji: 
http://www.humboldt-foundation.de/web/programmes-by-target-group.html 
 
Turcja 
Stypendia TÜBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) na 
badania, wykłady, konferencje dla naukowców po doktoracie lub z 5-letnim 
doświadczeniem badawczym 
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 Fernand Braudel Senior Fellowships w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim 
we Florencji (European University Institute) dla doświadczonych naukowców o uznanym 
dorobku z dziedziny nauk politycznych i społecznych oraz historii i cywilizacji  
Termin składania wniosków: 30 września 2020r. 
Więcej informacji: 
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSe
niorFellowships 
 
Kraje Europy 
Stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) 
dla osób do 8 lat po doktoracie 
Termin składania wniosków: 30 września 2020r. 
Więcej informacji: 
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about 
 
Wszystkie kraje 
Stypendia European Molecular Biology Organisation (EMBO) krótkoterminowe dla 
doktorantów oraz osób po doktoracie 
Wnioski można składać cały rok 
Więcej informacji: 
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-
fellowships.html#application 

Stypendia EMBO dla naukowców po doktoracie 
Termin składania wniosków: 14 sierpnia 2020r. 
Więcej informacji: 
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-
fellowships.html#about 
 
Więcej informacji: 
https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty 
 

http://www.humboldt-foundation.de/web/programmes-by-target-group.html
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSeniorFellowships
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSeniorFellowships
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships.html#application
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships.html#application
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-fellowships.html#about
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-fellowships.html#about
https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
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Konkursy Narodowego Centrum Nauki 
 

 
 
MAESTRO 12 
Konkurs na realizację przez doświadczonych naukowców pionierskich badań 
naukowych, w tym interdyscyplinarnych, wykraczających poza dotychczasowy stan 
wiedzy. Ich efektem mogą być odkrycia naukowe. 
Termin składania wniosków: 15 września 2020r. 
Więcej informacji: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro12 

SONATA Bis 10 
Konkurs na stworzenie nowego zespołu badawczego w dziedzinie badań podstawowych 
przez naukowca ze stopniem naukowy doktora, uzyskanym od 5 do 12 lat przed 
złożeniem wniosku.  
Termin składania wniosków: 15 września 2020r. 
Więcej informacji: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis10 

MINIATURA 4 
Konkurs na pojedyncze działania naukowe w formie badań wstępnych/pilotażowych, 
kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego, wyjazdu konsultacyjnego. 
Dofinansowanie służy przygotowaniu przyszłego projektu badawczego do złożenia 
w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.  
Termin składania wniosków: 30 września 2020r. 
Więcej informacji: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura4?language=pl 

Źródła: 
http://ec.europa.eu 

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

https://www.euraxess.pl 
https://www.surveymonkey.com 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro12
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis10
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura4?language=pl
http://ec.europa.eu/
http://www.kpk.gov.pl/
http://ncn.gov.pl/
https://www.euraxess.pl/

