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Europejska Rada
ds. Badań
Naukowych: ERC
STARTING
GRANT

ERC-2018-STG

Dla początkujących naukowców, 2-7 lat po doktoracie: do 1,5
mln euro na projekt trwający do 5 lat. Bez ograniczeń
tematycznych.

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl
p/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-stg.html

14.11.2017

Europejska Rada
ds. Badań
Naukowych: ERC
SYNERGY
GRANT

ERC-2018-SyG

Granty adresowane do grupy 2-4 utalentowanych badaczy.
Finansowanie w wysokości do 10 mln euro przyznawane
jest na okres 5 lat. Granty Synergy przyznawane są przez
ERC Synergy Grants w celu , w celu wspólnego
rozwiązywania ambitnych problemów badawczych. Celem
jest promowanie znacznych postępów na granicy wiedzy,
nawiązywanie wzajemnych stosunków naukowych oraz
zachęcanie do tworzenia nowych linii produkcyjnych, a
także nowych metod i technik, w tym niekonwencjonalnych
podejść i dochodzeń na płaszczyźnie między ustalonymi
dyscyplinami. Bez ograniczeń tematycznych.

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl
p/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-syg.html

14.09.2017

Marie
SkłodowskaCurie Actions
Individual
Fellowships (IF)

MSCA-IF-2017

Doświadczeni naukowcy (ER – Experienced Researchers),
każdej narodowości i pochodzący z dowolnego kraju świata,
którzy w momencie zamknięcia danego konkursu mają
stopień doktora. W przypadku jego braku badacz musi
wykazać się przynajmniej 4-letnim doświadczeniem w
prowadzeniu badań naukowych (liczonym od momentu
uzyskania tytułu pozwalającego na otwarcie przewodu
doktorskiego w kraju macierzystym lub przyjmującym).
Aplikujący naukowcy muszą także spełnić warunek
mobilności (do daty zamknięcia danego konkursu), różny dla
czterech typów grantu EF.

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto anna.wisniewska@kpk.gov.pl
p/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html
bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl
adam.gluszuk@kpk.gov.pl
magdalena.chomicka@kpk.gov.pl

28.09.2017

27.09.2017

Marie
SkłodowskaCurie Actions Cofunding of
regional ,
national and
international
programmes

FET-OPEN –
NOVEL IDEAS
FOR RADICALLY
NEW
TECHNOLOGIES

H2020-MSCACOFUND-2017

Program COFUND ma na celu pobudzenie regionalnych,
krajowych lub międzynarodowych programów promujących
doskonalenie w zakresie kształcenia, mobilności i rozwoju
zawodowego naukowców, propagując najlepsze praktyki
działań Marie Skłodowskiej-Curie. Bez ograniczeń
tematycznych.

MSCA-COFUND2017 - MSCACOFUND-DP
Doctoral programmes

Programy doktoranckie skierowane są do młodych
doktorantów w celu rozwoju i poszerzenia ich kompetencji
badawczych. Szkolenie jest zgodne z zasadami UE
dotyczącymi innowacyjnych szkoleń doktoranckich.
Pozytywnie oceniana będzie współpraca z szerszym
zestawem organizacji partnerskich, w tym z sektora
pozainstytucjonalnego, które mogą oferować możliwości
hostingu lub oddelegowania lub szkolenia w zakresie badań
lub przenoszenia umiejętności, a także innowacyjne
elementy.

MSCA-COFUND2017 - MSCACOFUND-FP
Fellowship
programmes

Programy stypendialne finansują indywidualne stypendia
naukowe i rozwój kariery dla doświadczonych badaczy.
Programy stypendialne powinny opierać się na mobilności
indywidualnej, tzn. Naukowcy powinni mieć swobodę wyboru
tematu badawczego i odpowiedniej organizacji, aby je
obsługiwać, dostosowując swoje indywidualne potrzeby.
Biorąc pod uwagę, że celem współfinansowanych programów
stypendialnych jest wspieranie poszczególnych członków,
zespoły badawcze nie będą finansowane.

Dotyczy: ryzykownych i wysoce interdyscyplinarnych podejść
badawczych z udziałem wszystkich otwartych na naukę i
dyscypliny, które rozpraszają tradycyjne granice między nimi.
Dlatego ten temat zachęca do wzbudzenia roli nowych
potencjalnych podmiotów w dziedzinie badań i innowacji,
FETOPEN-01-2016- takich jak wybitni młodzi, zarówno kobiety, jak i mężczyźni,
2017: FET-Open
naukowcy i MŚP z sektora high-tech, które mogą stać się
research and
liderami naukowymi i przemysłowymi przyszłości.
innovation actions
Open

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto anna.wisniewska@kpk.gov.pl
p/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofundbogna.hryniszyn@kpk.gov.pl
2017.html
adam.gluszuk@kpk.gov.pl
magdalena.chomicka@kpk.gov.pl

H2020FETOPEN-20162017

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop aleksandra.ihnatowicz@kpk.gov.pl
/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2016jaroslaw.piekarski@kpk.gov.pl
2017.html

FETOPEN-04-20162017: FET Innovation
Launchpad

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop
/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-04-20162017.html

2. etap
13.09.2017

Bezpieczeństwo H2020-SFS-2016żywnościowe
2017
SUSTAINABLE
FOOD SECURITY
– RESILIENT
AND RESOURCEEFFICIENT
VALUE CHAINS

Dla naukowców z dziedzin :biotechnologii, biologii, alergologii http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop bozena.podlaska@kpk.gov.pl
i innych pokrewnych. Szczegółowe tematy dostępne w
/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2016tomasz.mroz@kpk.gov.pl
Programie Pracy.
2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-20162017/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/0/1/0/defaultgroup&+identifier/desc

2. etap
13.09.2017

Bezpieczeństwo
żywnościowe
RURAL
RENAISSANCE FOSTERING
INNOVATION
AND BUSINESS
OPPORTUNITIES
(H2020-RUR2016-2017)
Bezpieczeństwo
żywnościowe
BIO-BASED
INNOVATION
FOR
SUSTAINABLE
GOODS AND
SERVICES –
SUPPORTING
THE
DEVELOPMENT
OF A EUROPEAN
BIOECONOMY

H2020-RUR-20162017

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop bozena.podlaska@kpk.gov.pl
/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016tomasz.mroz@kpk.gov.pl
2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-20162017/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/0/1/0/defaultgroup&+identifier/desc

H2020-BB-20162017

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop bozena.podlaska@kpk.gov.pl
/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bb-2016tomasz.mroz@kpk.gov.pl
2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BB-20162017/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/0/1/0/defaultgroup&+identifier/desc

2. etap
13.09.2017

2. etap
5.09.2017

6.09.2017
8.11.2017

18.10.2017

Innowacyjne
SCC-02-2016-2017
rozwiązania w
miastach
(Demonstrating
innovative
nature-based
solutions in
cities). Crosscutting activities.
Instrument MŚP – H2020-SMEINSTFaza I
2016-2017

Instrument MŚP –
Faza II

Każdy projekt powinien obejmować grupę miast ( 2 główne i
3 dodatkowe).Działania powinny dotyczyć rozwiązań
opartych na rewitalizacji miast - w tym regeneracji obszarów
zaniedbanych lub opuszczonych. Powinny również badać, w
jakim stopniu pewne rozwiązania mogą zmniejszyć koszty
przestępczości i poprawić zdrowie ludzi, dobrobyt i spójność
społeczną.

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto magdalena.glogowska@kpk.gov.pl
p/en/opportunities/h2020/topics/scc-02-2016-2017.html aneta.maszewska@kpk.gov.pl

Dla MŚP. Szczególnie ważna jest tu rola innowacji
społecznych, a więc udziału nauk społecznych i
humanistycznych, takich jak prawo, ekonomia, nauki
polityczne, architektury.

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto aneta.maszewska@kpk.gov.pl
p/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-20162017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst2016-2017/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/0/1/0/defaultgroup&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto marta.krutel@kpk.gov.pl
p/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016patrycja.smolenska@kpk.gov.pl
2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst2016-2017/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/0/1/0/defaultgroup&+identifier/desc
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EUREKA konkurs 2/2017

Bez ograniczeń tematycznych. Szczególnie intersujące dla polskich przedsiębiorców,
organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę we współpracy z
zagranicznymi partnerami

http://www.ncbr.gov.pl/programymiedzynarodowe/eureka/aktualnosci/a
rt,5412,otwarcie-naboru-wnioskowinicjatywy-eureka-konkurs-22017.html

ewelina.wildner@ncbr.gov.pl

14.09.2017 r.

Eurostars-2 – nabór 8
(Eurostars-2 Cut-off 8)

Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli
przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć
cywilny cel.

http://www.ncbr.gov.pl/programyewelina.wildner@ncbr.gov.pl
miedzynarodowe/eurostars/aktualnosci
/art,5192,otwarcie-naboru-w-8konkursie-eurostars-2.html

7.09.2017 r.

Inicjatywa CORNET

Bez ograniczeń tematycznych. Zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego
konsorcjum badawczego. Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective
Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy
przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są
inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane
przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora
przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe. Projekty muszą być
ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu
lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

http://www.ncbr.gov.pl/programymiedzynarodowe/wspolpracasieciowa/inicjatywacornet/aktualnosci/art,5285,inicjatywacornet-otwarcie-naboru-wnioskow-w24-konkursie.html

5.09.2017

Acctivate

Ogłoszenie o konkursie skierowane jest do innowacyjnych MŚP i ma na celu
http://acttivate.eu/call-for-proposals
umożliwienie powstawania nowych transgranicznych i międzysektorowych łańcuchów
wartości poprzez promowanie transferu technologii w czterech sektorach : lotnictwie
rolnictwie, zdrowiu i ICT.

joanna.makocka@ncbr.gov.pl

http://acttivate.eu/contact

