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Akcje informacyjne, warsztaty i spotkania  
dotyczące programu i konkursów programu Horyzont Europa (wybór)  

EIC Pathfinder i EIC Accelerator - Od pomysłu do komercjalizacji  
12 października 2021r. 
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PBUE) organizuje 
spotkanie informacyjne nt. konkursów Europejskiej Rady ds. Innowacji: EIC Pathfiner 
i EC Accelerator. 
Więcej informacji: 
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/eic-pathfinder-i-eic-accelerator-od-pomyslu-do-
komercjalizacji-dzien-informacyjny 

Infrastruktura Badawcza dla biznesu 
14 października 2021r. 
KPK PBUE organizuje webinarium dotyczące możliwości skorzystania z bezpłatnego dostępu do 
najlepszych ośrodków badawczych w Europie, konkursów Transnational i Virtual Access. 
Więcej informacji: 
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/infrastruktura-badawcza-dla-biznesu 
 

Jesienny Tydzień z klastrami w programie Horyzont Europa 
18 – 22 października 2021r. 
KPK PBUE organizuje cykl wydarzeń informacyjnych dotyczących obszarów tematycznych 
drugiego filaru programu Horyzont Europa: Zdrowie (18.10), Kultura, kreatywność 
i społeczeństwo integracyjne, Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa (19.10), 
Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko (20.10), Klimat, energia, 
mobilność (21.10), Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna (22.10). 
Więcej informacji: 
https://www.kpk.gov.pl/jesienny-tydzien-z-klastrami-w-programie-horyzont-europa 
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25-26 października 2021r. 
Komisja Europejska organizuje spotkanie informacyjne na temat klastra 6. (Żywność, 
biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko) Programu Horyzont Europa. 
W kolejnym dniu (27.10) są przewidziane spotkania brokerskie, przygotowane przez Sieć 

Europejskich Punktów Kontaktowych Bridge2HE. 
Więcej informacji:  
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-
info-days/cluster-6_en 
https://he-2022-cluster6.b2match.io/ 

Cluster 1 – Health 
Komisja Europejska organizuje spotkanie informacyjne na temat klastra 1. (Zdrowie) Programu 
Horyzont Europa. W kolejnym dniu (29.10) będą spotkanie brokerskie, przygotowane przez Sieć 

Europejskich Punktów Kontaktowych Bridge2HE oraz Enterprise Europe Network. 
Więcej informacji:  
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-
info-days/cluster-1_en 
https://cluster-health-horizon-europe-brokerage.b2match.io/ 
 

Własność intelektualna w programach Horyzont 

Europejski IP Helpdesk zaprasza na webinarium IP in Horizon Projects (H2020/HEurope) 
dnia 6.10.2021, godz. 10.30, które wyjaśni, jak właściwie radzić sobie z kwestiami własności 
intelektualnej, przedstawi pułapki i wyzwania w zakresie własności intelektualnej w programach 
badawczych i innowacyjnych finansowanych przez UE (Horyzont 2020,  Horyzont Europa). 

Więcej informacji: 
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-
horizon-projects-h2020heurope_en 
 

Horizon Results Platform 

 

Komisja Europejska prowadzi platformę dotyczącą rezultatów projektów badawczych 
i innowacyjnych. Platforma stanowi przyjazne narzędzie dla beneficjentów projektów 
współfinansowanych z funduszy europejskich do bezpłatnej prezentacji i promocji wyników 
oraz współpracy przy ich wykorzystaniu (np. pozyskania inwestorów i partnerów). Z drugiej 
strony umożliwia firmom i decydentom dostęp do najnowszych rozwiązań. 

Sieć Enterprise Europe Network jest partnerem platformy. 

Więcej informacji: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-
results-platform 

Cluster 6 - Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & Environment  

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-6_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-6_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-6_en
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Akcje Marii Skłodowskiej-Curie – różnice w programie Horyzont Europa 
w stosunku do Horyzont 2020 

 
Ogólna struktura programu Akcje Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) w programie Horyzont 
Europa nie zmieniła się w stosunku do programu Horyzont 2020. Zmieniły się nazwy pięciu 
poddziałań programu: 

Horyzont 2020 Horyzont Europa 

Innowacyjne Sieci Szkoleniowe (ITN) Sieci doktoranckie (Doctoral Networks) 

Stypendia indywidualne (IF) Stypendia podoktoranckie z dwoma miejscami 
docelowymi (Global i Europa) 

Wymiana personelu ds. badań i innowacji 
(RISE) 

Wymiana personelu (Staff Exchanges) 

Program COFUND (Dofinansowanie 
programów regionalnych, krajowych  
i międzynarodowych) 

COFUND 

Europejska Noc Naukowców MSCA and Citizens 
  

Więcej informacji: 
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-marie-sklodowska-curie-actions 

 
Konkursy NCBiR i NCN (wybór) 

   

Solar-Driven Chemistry 2021 

Konkurs NCN i sieci Solar-Driven Chemistry na międzynarodowe projekty badawcze z dziedziny 
procesów fotochemicznych -  fotochemiczna transformacja małych cząstek (np. wody, 
dwutlenku węgla, azotu) w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła słonecznego. 
Do konkursu mogą przystąpić międzynarodowe konsorcja co najmniej dwóch 
zespołów badawczych z co najmniej dwóch krajów (Finlandii, Francji, Niemiec, Polski, Szwajcarii, 
Turcji, z tym, że w przypadku konsorcjum z Polski i Niemiec lub z Polski i Szwajcarii konieczny 
jest udział partnera z trzeciego kraju). Wymagane jest, aby kierownik polskiego zespołu posiadał 
co najmniej stopień doktora. 

Terminy składania wniosków: 
- wniosek wstępny (pre-proposal) – do 29 października 2021 r. 
- wniosek pełny (full proposal) – do 22 maja 2022r. 

Więcej informacji: 
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/solar-driven-
chemistry/ogloszenie-sdch-2021 

 

https://www.google.com/search?sa=G&hl=pl&tbs=simg:CAQShgIJeOCTZVOqC58a-gELELCMpwgaOgo4CAQSFKEM9h6iEr0pizThErwl7yPWOc8oGhpvPis9ojIEyB4dGTVeV8-PifeKEbwvyxhWVSAFMAQMCxCOrv4IGgoKCAgBEgTd0LpwDAsQne3BCRqaAQofCgtoYWlyIGRlc2lnbtqliPYDDAoKL20vMGJiMTEzcwobCghsYW5ndWFnZdqliPYDCwoJL2ovMnNoX3k0ChkKBnBvc3RlctqliPYDCwoJL20vMDFuNWpxCh0KCnNjcmVlbnNob3TapYj2AwsKCS9tLzAxemJudwogCg5ncmFwaGljIGRlc2lnbtqliPYDCgoIL20vMDNjMzEM&q=marie+curie+actions+2019&tbm=isch&ved=2ahUKEwjt1o2j6bPzAhVlMOwKHZGMCVoQwg4oAHoECAEQMg
https://www.google.com/search?sa=G&hl=pl&tbs=simg:CAQS3QEJGYgDmFDNFqMa0QELELCMpwgaOwo5CAQSFOcQlD3yOdQfpS_1QI7oN4RKsO6QTGhv9xbLC_1lWoxCoeE0fLcRcD8ERMYCSsAiRKjpwgBTAEDAsQjq7-CBoKCggIARIEln6WkgwLEJ3twQkacQobCgh2ZXJ0aWNhbNqliPYDCwoJL2EvNGhoM3AwChsKCGxhbmd1YWdl2qWI9gMLCgkvai8yc2hfeTQKHQoKaG9yaXpvbnRhbNqliPYDCwoJL2EvMm1xdnpjChYKA2RvdNqliPYDCwoJL20vMDI3Y3RnDA&q=narodowe+centrum+bada%C5%84+i+rozwoju&tbm=isch&ved=2ahUKEwjOwoHMlqbyAhUmR_EDHZhIA4MQwg4oAHoECAEQNQ
https://www.google.com/search?sa=G&hl=pl&tbs=simg:CAQSgAIJInCfzxOKWS0a9AELELCMpwgaOgo4CAQSFJo94RKZNaEvnx-kE-o87wi1COUhGhru7czmQ29DH1KFgZnqYkmC30pGH6xOTHaBICAFMAQMCxCOrv4IGgoKCAgBEgR5tGaXDAsQne3BCRqUAQogCg1mYXNoaW9uIGJyYW5k2qWI9gMLCgkvai9kOHhwMmcKGwoIbGFuZ3VhZ2XapYj2AwsKCS9qLzJzaF95NAobCgh2ZXJ0aWNhbNqliPYDCwoJL2EvNGhoM3AwCh0KCmhvcml6b250YWzapYj2AwsKCS9hLzJtcXZ6YwoXCgRmdWxs2qWI9gMLCgkvYS9nNDZzY2QM&q=narodowe+centrum+nauki+logo&tbm=isch&ved=2ahUKEwjm9NnelqbyAhXfQvEDHX-sDKcQwg4oAHoECAEQNQ


 

4 

 

 

GOSPOSTRATEG 

Konkurs NCBiR dotyczy przebudowy wybranych gałęzi polskiego przemysłu na potrzeby 
morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w celu stworzenia nowej polskiej specjalizacji 
gospodarczej oraz transformacji i rewitalizacji polskiego przemysłu na potrzeby rozwoju 
fotowoltaiki (PV). Projekty obejmują badania podstawowe, badania przemysłowe, prace 
rozwojowe oraz obowiązkowo prace przedwdrożeniowe. Konsorcja (maksymalnie pięć 
podmiotów) składające się z jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz 
stowarzyszeń  są uprawnione do udziału w konkursie. 

Termin składania wniosków: do 27  października 2021 r. 

Więcej informacji: 
https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--vii-konkurs-na-projekty-zamawiane 

Nowe technologie w zakresie energii 
Konkurs NCBiR na projekty z zakresu energetyki wiatrowej na lądzie i morzu, technologii 
wodorowych, magazynów energii i mikrosieci energetycznych i cieplnych. O dofinansowanie 
studium wykonalności, badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac 
rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych mogą aplikować konsorcja naukowo-przemysłowe 
– maksymalnie trzy instytucje, w tym co najmniej jedno przedsiębiorstwo (lider) i jedna 
jednostka naukowa.  

Termin składania wniosków: do 30 listopada 2021r. 

Więcej informacji: 
https://www.gov.pl/web/ncbr/nowe-technologie-w-zakresie-energii2 
 
INNOGLOBO 

 
Konkurs NCBiR dla polskich innowatorów na rozszerzenie międzynarodowej współpracy 
i udziału w międzynarodowych projektach. Polskie podmioty (przedsiębiorcy, instytucje 
prowadzące badania i upowszechniające wiedzę) składają projekty na badania przemysłowe 
i prace rozwojowe dotyczące nowoczesnych rozwiązań technologicznych z dziedziny zgodnej 
z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Badania będą prowadzone z partnerem 
zagranicznym (umowa konsorcjum). Partnerem może być instytucja  z dowolnego kraju, 
z wyjątkiem krajów z którymi NCBiR organizuje regularnie programy dwustronne (Chiny, Izrael, 
Luksemburg, Niemcy, Turcja). 

Termin składania wniosków: do 30 listopada 2021r. 

Więcej informacji: 
https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-w-ramach-programu-innoglobo 
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ARTIQ - Centra Doskonałości AI 

 
Konkurs NCBiR i NCN na projekty badawczo-rozwojowe prowadzące do wdrożenia na rynku 
najnowszych rozwiązań opartych na technologii sztucznej inteligencji (AI - artificial intelligence). 
Dofinansowanie badań podstawowych i prac rozwojowe  mogą uzyskać Centra Doskonałości AI, 
kierowane przez liderów – zagranicznych naukowców z tytułem doktora min. 8 lat, 
o ugruntowanej, międzynarodowej pozycji i istotnym dorobku naukowym w dziedzinie 
sztucznej inteligencji, sukcesach wdrożeniowych we współpracy z biznesem i sprawności 
organizacyjnej.  

Termin składania wniosków: do 20 grudnia 2021 r. 

Więcej informacji: 
https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-artiq-centra-doskonalosci-ai 
 
Więcej informacji o konkursach NCBiR i NCN: 
https://www.gov.pl/web/ncbr/platforma-
konkursowa#/ncbr?sort=announcementDate,desc&currentPage=0&limit=10 
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy 

 
 

Źródła: 

https://ec.europa.eu 
https://www.kpk.gov.pl 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu 
https://he-2022-cluster6.b2match.io 

https://cluster-health-horizon-europe-brokerage.b2match.io 
https://www.gov.pl 

https://www.ncn.gov.pl 
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