HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH KONKURSÓW

IV'20

V'20

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

Działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji
wykorzystujących e-usługi pubuliczne i informacje
sektora publicznego
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa,Wiedza
Edukacja Rozwój

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe
dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw /1.1.1
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa "Szybka Ścieżka", Inteligentny
Rozwój
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw /1.1.1
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw /1.1.1
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa, 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
PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

OPUS 19
PRELUDIUM 19
POLS
MOZART
SONATA BIS 10

VI'20

MAESTRO 12
DAINA 2
CEUS-UNISONO

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nabór od
03.02.2020 do
30.04.2020

Planowana alokacja na Konkurs w PLN
Nazwa Działania

Typy projektów

- wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację
elektroniczną;rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi
(aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji
sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych;
- utworzone w ramach projektów aplikacje umożliwią ponowne
wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty spoza administracji
Działanie 2.4 Tworzenie usług i
publicznej.
aplikacji wykorzystujących eTworzone usługi i treści w ramach dofinansowanych projektów będą
usługi publiczne i informacje
musiały przyczyniać się do wzmocnienia: e-administracji (np. poprzez
sektora publicznego
udostępnienie ponadstandardowego, rozszerzonego interfejsu
zintegrowanego korzystania z usług publicznych lub udostępnienie
przetworzonych informacji polityczno-administracyjnych), e-uczenia się, ewłączenia społecznego, e-kultury, e-zdrowia.
Mogą to być zarówno projekty komercyjne, jak i niekomercyjne.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Instytucja
ogłaszająca Konkurs

Informacje
dodatkowe

Więcej informacji
o konkursie:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania
projektu
- jednostki naukowe („Jednostki naukowe” w
znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki - według stanu
na dzień 29 września 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 87) oraz
uczelnie w zakresie działalności jednostek naukowych;
- organizacje pozarządowe;
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
- partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi
powyżej wnioskodawcami.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% wydatków
kwalifikowanych projektu, stanowiące środki UE (EFRR).
Minimalny wkład własny Beneficjenta stanowi 15,37 %
wydatków kwalifikowalnych projektu.
Centrum Projektów
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie Polska Cyfrowa
projektów
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie
projektów w konkursie wynosi 10 000 000,00 PLN
(słownie: dziesięć milionów złotych 00/100)i stanowi
środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

https://www.pols
kacyfrowa.gov.pl/
nabory/24tworzenie-uslug-iaplikacjiwykorzystujacyche-uslugipubliczne-iinformacjesektorapublicznego/

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nabór od
01.04.2020 do
31.05.2020

Nabór od
30.03.2020 do
21.05.2020

Nazwa Działania

Działanie 4.3 Współpraca
ponadnarodowa, Wiedza
Edukacja Rozwój

Typy projektów

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania
we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.Nowe rozwiązanie - to
produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie
występuje dotychczas w Polsce.Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) –
oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej
wartość dodaną. Wnioski o dofinansowanie muszą być składane w ramach tematu: „Wypracowanie i
wdrożenie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku
przedemerytalnym i emerytalnym”.

Działanie 2.15 Kształcenie i
szkolenie zawodowe
W ramach konkursu opracowane zostaną modelowe programy realizacji praktycznej nauki zawodu dla
dostosowane do potrzeb
minimum dwóch zawodów w ramach każdej z branż. Beneficjent przeprowadzi pilotaż opracowanego
zmieniającej się gospodarki, modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego.
Wiedza Edukacja Rozwój

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Planowana alokacja na Konkurs w
PLN

Instytucja
ogłaszająca Konkurs

Informacje
dodatkowe

podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i
monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad
tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
- administracja C4publiczna, np. ministerstwa, urzędy
centralne;
- jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty;
- ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu Maksymalny dopuszczalny poziom
terytorialnego, C4np. związki gmin, związki miast;
dofinansowania projektu (ze
- instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy
środków UE i środków budżetu
pracy;
państwa) wynosi 97% wydatków
- instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne
kwalifikowanych.
Centrum
ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
Ogólna pula środków przeznaczona
- szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty,
Projektów
na dofinansowanie projektów
zakłady doskonalenia zawodowego;
Europejskich
20
000
000,
00
PLN,
przy
czym
- uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
alokacja przeznaczona na projekty
- przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie
dotyczące wsparcia dużych
przedsiębiorstwa;
przedsiębiorstw nie przekroczy 5
- organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
- podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
000 000 PLN.
- partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
- federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów
ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje
organizacji pozarządowych;jednostki naukowe, w tym
instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu,
zgodnie z kryterium dostępu nr 1, mogą ubiegać się
przedsiębiorcy lub pracodawcy, partnerzy społeczni
Maksymalny dopuszczalny poziom
zgodnie z definicją w SZOOP dla PO WER, organizacje
dofinansowania projektu
pracodawców/przedsiębiorców, samorząd gospodarczy i
Ministerstwo
100%
zawodowy, stowarzyszenia zawodowe, jednostki
Edukacji
Ogólna pula środków przeznaczona
naukowe, w tym instytuty badawcze, publiczne i
Narodowej
na dofinansowanie projektów
niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe,
24 000 000,00 zł
organizacje pozarządowe lub związki organizacji
pozarządowych, właściwi dla branż wskazanych w
regulaminie oraz placówki doskonalenia nauczycieli

Więcej informacji o konkursie:

https://www.power.gov.pl/nabory/1-286/

-

https://www.power.gov.pl/nabory/1-298/

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nabór od
07.02.2020 do
01.06.2020

Nabór od
30.04.2020 do
10.07.2020

Nabór od
06.05.2019 do
31.12.2020

Nabór od
03.02.2020 do
27.04.2020

Planowana alokacja na Konkurs w PLN
Nazwa Działania

Typy projektów

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Instytucja
ogłaszająca Konkurs

Działanie 1.1 Projekty B+R
przedsiębiorstw / 1.1.1
a) obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe
Badania przemysłowe i prace
albo eksperymentalne prace rozwojowe;
rozwojowe realizowane przez
b) mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.
przedsiębiorstwa "Szybka
Ścieżka", Inteligentny Rozwój

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania
projektu
Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:
- przedsiębiorstwa,
20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania
- konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z
przemysłowe;
przedsiębiorstw),
15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace
- konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
rozwojowe;
(składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej
200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de
jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej
Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo. Adresaci
pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat
Narodowe Centrum
poszczególnych rund:
podatkowych);
Badań i Rozwoju
2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi
rundy I-II skierowane tylko do dużych przedsiębiorstw
doradcze dla MŚP.
oraz ich konsorcjów (także z udziałem MŚP i jednostek
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:
naukowych),
projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1
rundy III – IV skierowane tylko do MŚP oraz ich
mln PLN do 50 mln euro;
konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych).
pozostałe projekty– od 2 mln PLN do 50 mln euro.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie
projektów
1 200 000 000 PLN

a) obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe
Działanie 1.1 Projekty B+R
albo eksperymentalne prace rozwojowe;
przedsiębiorstw /1.1.1
Badania przemysłowe i prace
b) mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe;
rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa, Inteligentny
c) dotyczą co najmniej jednego z tematów wymienionych w Zakresie
Rozwój
tematycznym konkursu.

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;
- przedsiębiorstwa,
200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de
- konsorcja przedsiębiorstw,
minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej
- konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat
Narodowe Centrum
(składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej
podatkowych);
Badań i Rozwoju
jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej).
2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi
Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.
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
200 000 000 PLN

Działanie 1.1 Projekty B+R
przedsiębiorstw /1.1.1
Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa, Inteligentny
Rozwój

Działanie 4.1 Badania
naukowe i prace
rozwojowe/4.1.4 Projekty
aplikacyjne, Inteligentny
Rozwój

Projekty, które:
a) obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe
albo eksperymentalne prace rozwojowe;
b) mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe;
c) dotyczą co najmniej jednego z obszarów wymienionych w Zakresie
tematycznym konkursu.

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
1 przedsiębiorstwa,
pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat
2 konsorcja przedsiębiorstw,
podatkowych);
3 konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
Narodowe Centrum
2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi
(składające się z max 5 podmiotów, w tym co najmniej
Badań i Rozwoju
doradcze dla MŚP.
jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej).
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:
Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.
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
200 000 000 PLN:
75 mln PLN z alokacji dla województwa mazowieckiego,
125 mln PLN z alokacji dla pozostałych województw.

Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:
a) obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace
rozwojowe
b) mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe

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
Narodowe Centrum
pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat
Badań i Rozwoju
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)

Informacje
dodatkowe

Więcej
informacji o
konkursie:

Brak

https://www.poir
.gov.pl/nabory/173/

Brak

https://www.poir
.gov.pl/nabory/184/

Brak

https://www.poir
.gov.pl/nabory/185/

Brak

https://www.poir
.gov.pl/nabory/170/

Brak

http://www.poir.
gov.pl/nabory/168/

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

Nabór od
09.12.2019 do
30.04.2020

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
Działanie 1.1 Projekty B+R
Projekty, które:
pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat
przedsiębiorstw /1.1.1
1 przedsiębiorstwa,
podatkowych);
Badania przemysłowe i prace a) obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe 2 konsorcja przedsiębiorstw,
2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi
rozwojowe realizowane przez albo eksperymentalne prace rozwojowe;
3 konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
doradcze dla MŚP.
Narodowe Centrum
przedsiębiorstwa tzw. "Szybka
(składające się z max 5 podmiotów, w tym co najmniej
Badań i Rozwoju
ścieżka - Urządzenia
b) mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe;
jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu –
Grzewcze", Inteligentny
Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.
maksymalnie 50 mln euro
Rozwój
c) wpisują się w zakres tematyczny: niskoemisyjne technologie grzewcze.
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).

PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
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 SONATA BIS 10

15 czerwca 2020

15 września 2020

marzec 2021

Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane
przez osoby posiadające stopień lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w
okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

6 DAINA 2

15 czerwca 2020

15 września 2020

maj 2021

Konkurs na polsko - litewskie projekty badawcze

marzec 2021

Konkurs na projekty badawcze prowadzone przez doświadczonych naukowców mające na celu
realizację pionierskich badań naukowych w tym interdyscyplinarnych ważnych dla rozwoju nauki,
wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

7 MAESTRO 12

8 CEUS-UNISONO

15 czerwca 2020

15 września 2020

Nabór ciągły od lutego, zgodnie z wymogami agencji wiodącej. Pierwsze
wyniki: druga połowa 2020r.

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).

Aktualne informacje o konkursach: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

