
I'20 II'20 III'20

Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, Wiedza 

Edukacja Rozwój - Pilotażowy program profilaktyki 

chorób odkleszczowych.

Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, Wiedza 

Edukacja Rozwój - Ogólnopolski program profilaktyki 

uzależnień od alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych. 

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw /1.1.1 

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 

przez przedsiębiorstwa "Szybka Ścieżka", Inteligentny 

Rozwój

Działanie 4.1 Badania naukowe i prace 

rozwojowe/4.1.4 Projekty aplikacyjne, Inteligentny 

Rozwój

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw /1.1.1 

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 

przez przedsiębiorstwa tzw. "Szybka Ścieżka - 

Urządzenia Grzewcze", Inteligentny Rozwój

OPUS 19

PRELUDIUM 19

POLS

MOZART

SONATINA 4

ETIUDA 8 

CEUS-UNISONO

PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH KONKURSÓW

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ



Planowany termin 

ogłoszenia naboru
Nazwa Działania Typy projektów Podmioty uprawnione do składania wniosków

Planowana alokacja na Konkurs w 

PLN

Instytucja 

ogłaszająca Konkurs

Informacje 

dodatkowe
Więcej informacji o konkursie:

Nabór od 

30.11.2019 do 

24.01.2020

Działanie 5.1 Programy 

profilaktyczne, Wiedza 

Edukacja Rozwój

Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent 

badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a 

lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku 

fragmentacji opieki nad pacjentem.

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki pn. Pilotażowy program 

profilaktyki chorób odkleszczowych.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 1, w ramach konkursu o 

dofinansowanie realizacji projektu zgodnie z zapisami 

SzOOP PO WER może ubiegać się:

   1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub

   2. medyczny instytut badawczy działający w oparciu o 

ustawę o instytutach badawczych lub

   3. podmiot leczniczy podsiadający umowę z OW NFZ na 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 

ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz leczenie 

szpitalne w zakresie:

- chorób zakaźnych lub

- neurologii lub

- dermatologii.

Weryfikacja podmiotów uprawnionych do 

dofinansowania będzie odbywała się na podstawie 

wniosku o dofinansowanie.

Maksymalny dopuszczalny poziom 

dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona 

na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynos i       10 

000 000,00 PLN

Ministerstwo 

Zdrowia 

Niewymagany 

wkład własny
https://www.power.gov.pl/nabory/1-261/

Nabór od 

31.12.2019 do 

21.02.2020

Działanie 5.1 Programy 

profilaktyczne, Wiedza 

Edukacja Rozwój 

Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent 

badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a 

lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku 

fragmentacji opieki nad pacjentem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki pn. Ogólnopolski 

program profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych 

dorosłych

 - uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub   

 - medyczny instytut badawczy działający w oparciu o 

ustawę o instytutach badawczych lub   

  - podmiot leczniczy podsiadający umowę z OW NFZ na 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 

(łącznie) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz 

leczenie szpitalne (zawierający w swojej strukturze Izbę 

Przyjęć i/lub SOR).

Weryfikacja podmiotów uprawnionych do 

dofinansowania będzie odbywała się na podstawie 

wniosku o dofinansowanie.

Maksymalny dopuszczalny poziom 

dofinansowania projektu 100%

Ogólna pula środków przeznaczona 

na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi               

10 000 000,00 PLN

Ministerstwo 

Zdrowia 

Niewymagany 

wkład własny
https://www.power.gov.pl/nabory/1-262/

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

https://www.power.gov.pl/nabory/1-262/


Planowany termin 

ogłoszenia naboru
Nazwa Działania Typy projektów Podmioty uprawnione do składania wniosków

Planowana alokacja na Konkurs w PLN Instytucja 

ogłaszająca Konkurs

Informacje 

dodatkowe

Więcej informacji 

o konkursie:

Nabór od 

07.02.2020 do 

01.06.2020

Działanie 1.1 Projekty B+R 

przedsiębiorstw / 1.1.1 

Badania przemysłowe i prace 

rozwojowe realizowane przez  

przedsiębiorstwa "Szybka 

Ścieżka", Inteligentny Rozwój 

a) obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe 

albo eksperymentalne prace rozwojowe;

b)    mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.

  - przedsiębiorstwa,  

   - konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z 

przedsiębiorstw),

   - konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych 

(składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej 

jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). 

Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.                     

Adresaci poszczególnych rund:

    rundy I-II skierowane tylko do dużych 

przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów (także z udziałem 

MŚP i jednostek naukowych),

    rundy III – IV skierowane tylko do MŚP oraz ich 

konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 

projektu

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

    20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania 

przemysłowe;

    15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace 

rozwojowe;

    200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de 

minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej 

pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat 

podatkowych);

    2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  

doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

    projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 

mln PLN do 50 mln euro;

    pozostałe projekty– od 2 mln PLN do 50 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie 

projektów

1 200 000 000 PLN

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju
Brak

https://www.poir

.gov.pl/nabory/1-

73/

Nabór od 

03.02.2020 do 

03.04.2020

Działanie 4.1 Badania 

naukowe i prace 

rozwojowe/4.1.4 Projekty 

aplikacyjne, Inteligentny 

Rozwój 

a) obejmują badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace 

rozwojowe

b) mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe

Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:

1)      jedna jednostka naukowa

oraz

2)     jedno przedsiębiorstwo.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 

projektu

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:  

    20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania 

przemysłowe;  

    15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace 

rozwojowe;  

    200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de 

minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej 

pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat 

podatkowych;   

    2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  

doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – 

maksymalnie 50 mln euro

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie 

projektów

150 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej 

rozwiniętych)

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju
Brak

https://www.poir

.gov.pl/nabory/1-

70/

Nabór od 

09.12.2019 do 

31.03.2020

Działanie 1.1 Projekty B+R 

przedsiębiorstw /1.1.1 

Badania przemysłowe i prace 

rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa tzw. "Szybka 

ścieżka - Urządzenia 

Grzewcze", Inteligentny 

Rozwój 

Projekty, które:

a)    obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe 

albo eksperymentalne prace rozwojowe;

b)    mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe;

c)    wpisują się w zakres tematyczny: niskoemisyjne technologie 

grzewcze.

   1  przedsiębiorstwa,  

   2  konsorcja przedsiębiorstw,

   3  konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych 

(składające się z max 5 podmiotów, w tym co najmniej 

jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). 

Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:  

    20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania 

przemysłowe;  

    15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace 

rozwojowe;  

    200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de 

minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej 

pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat 

podatkowych);   

    2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  

doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – 

maksymalnie 50 mln euro

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie 

projektów

200  mln PLN:     

    20 mln PLN na projekty realizowane w województwie 

mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych);

    180 mln PLN  na projekty realizowane w 

województwach innych niż mazowieckie (kategoria 

regionów słabiej rozwiniętych).

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju
Brak

http://www.poir.

gov.pl/nabory/1-

68/

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

https://www.poir.gov.pl/nabory/1-73/
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-73/
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-73/
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-70/
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-70/
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-70/
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-68/
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-68/
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-68/


Lp KONKURS Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru Data rozstrzygnięcia Informacje dodatkowe

1 OPUS 19 16 marca 2020 16 czerwca 2020 grudzień 2020 Konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców 

2 PRELUDIUM 19 16 marca 2020 16 czerwca 2020 grudzień  2020
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby, które nie posiadają stopnia naukowego 

doktora

3 POLS 16 marca 2019 16 czerwca 2020 grudzień  2020 Konkurs w ramach tzw. funduszy EOG i funduszy norweskich

4 MOZART 15 marca 2019 nabór ciągły

wyniki ogłaszane na 

bieżąco, począwszy 

od grudnia 2019 r.

Konkurs na polsko-austryjackie projekty badawcze, organizowany we współpracy z Austrin Science 

Fund (FWF)

5 SONATINA 4 16 grudzień 2019 16 marca 2020 wrzesień 2020 Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora 

6 ETIUDA 8 16 grudzień 2019 16 marca 2020 wrzesień 2020 Konkurs na stypendia doktorskie

7 CEUS-UNISONO

Konkurs na projekty dwu - i trójstronne realizowane w ramach współpracy z partnerami z Austrii, 

Czech i Słowenii, których ocena merytoryczna przeprowadzana jest przez zagraniczne agencje 

finansujące badania (Lead Agency Procedure).

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

PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Aktualne informacje o konkursach:

Nabór ciągły od lutego, zgodnie z wymogami agencji wiodącej. Pierwsze 

wyniki: druga połowa 2020r. 

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

