HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH KONKURSÓW

IX'20

X'20

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół
wyższych, Wiedza Edukacja Rozwój
PROGRAM OPERACYJNY 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
PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

MINIATURA 4
SONATA BIS 10
DAINA 2
MAESTRO 12
OPUS 20 + LAP
PRELUDIUM BIS 2
SONATA 16
BEETHOVEN CLASSIC 4
CEUS-UNISONO

XI'20

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nazwa Działania

Typy projektów

Konkurs obejmuje utworzenie i wsparcie funkcjonowania centrum wiedzy o dostępności, jako jednostki
wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na
poziomie wyższym, w szczególności poprzez:

Nabór od
24.08.2020 do
20.10.2020

- wsparcie organizacyjne w powołaniu i prowadzeniu działalności centrum,
- upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego,
- podnoszenie kompetencji kadry uczelni w zakresie zasad projektowania uniwersalnego,
- wsparcie uczelni w prowadzeniu kształcenia oraz działalności szkoleniowej w zakresie projektowania
Działanie 3.5 Kompleksowe
uniwersalnego z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia wiodących ekspertów z uczelni polskich i
programy szkół wyższych,
zagranicznych,
Wiedza Edukacja Rozwój
- wsparcie uczelni w zakresie realizacji – we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym –
kształcenia oraz działalności szkoleniowej w zakresie poprawy dostępności przestrzeni, obiektów,
produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem zasad projektowania
uniwersalnego,
- inicjowanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni w celu wypracowania
innowacyjnych produktów i standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania
uniwersalnego.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Planowana alokacja na Konkurs w
PLN

Instytucja
ogłaszająca Konkurs

Maksymalny dopuszczalny poziom
dofinansowania projektu (ze
środków UE i środków budżetu
Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia,
państwa) wynosi 97%. Maksymalny
która nie znajduje się w procesie likwidacji oraz w
poziom dofinansowania ze
wypadku której nie wystąpiono do Ministra właściwego
środków UE wynosi 84,28%.
do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani Ogólna pula środków przeznaczona
wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa
na dofinansowanie projektów
Ministerstwo
wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień
Zdrowia
uczelni do prowadzenia studiów.
Planowana alokacja na konkurs
wynosi 30 000 000,00 zł. Kwota
Uczelnia musi być również wiodąca we wdrażaniu idei
przeznaczona na konkurs wynosi
dostępności.
30 000 000,00 zł, w tym
maksymalna kwota
dofinansowania wynosi
29 100 000,00 zł.

Informacje
dodatkowe

Więcej informacji o konkursie:

-

https://www.power.gov.pl/nabory/1-326/

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nabór od
03.08.2020 do
14.09.2020

Nabór od
06.05.2019 do
31.12.2020

Planowana alokacja na Konkurs w PLN
Nazwa Działania

Typy projektów

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

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

Podmioty uprawnione do składania wniosków

- Typy wnioskodawców:
- przedsiębiorstwa,
- konsorcja 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:
- runda I skierowana tylko do dużych
przedsiębiorstw i konsorcjów (także z udziałem MŚP i
jednostek naukowych),
- runda II skierowana tylko do MŚP oraz ich
konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych).

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.

Instytucja
ogłaszająca Konkurs

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
Narodowe Centrum
doradcze dla MŚP.
Badań i Rozwoju
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 300 000 000 PLN:
100 mln PLN – runda 1 (tylko dla dużych
przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, także z udziałem
MŚP i jednostek naukowych),
200 mln PLN– runda 2 (tylko dla 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);
Narodowe Centrum
2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi
Badań i Rozwoju
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:
75 mln PLN z alokacji dla województwa mazowieckiego,
125 mln PLN z alokacji dla pozostałych województw.

Informacje
dodatkowe

Więcej informacji o
konkursie:

Brak

https://www.poir.go
v.pl/nabory/1-90/

Brak

https://www.poir.go
v.pl/nabory/1-85/

PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Lp

KONKURS

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Data rozstrzygnięcia

Nabór ciągły od 4 maja do 30 września 2020r.

1 MINIATURA 4

Informacje dodatkowe

Konkurs na działania naukowe służące realizacji badań podstawowych

2 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

3 DAINA 2

15 czerwca 2020

15 września 2020

maj 2021

Konkurs na polsko - litewskie projekty badawcze

15 września 2020

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

Konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców, w tym na dwu - i trójstronne
projekty realizowane z partnerami z Austrii, Czech i Słowenii, a także dwustronne projekty z
partnerami z niemiec (ST i NZ) i Szwajcarii współfinansowane przez agencje zagraniczne w oparciu o
wyniki oceny przeprowadzanej przez NCN (Lead Agency Procedure)

4 MAESTRO 12

15 czerwca 2020

5 OPUS 20 + LAP

15 września 2020

15 grudnia 2020

w zależności od
terminu
zatwierdzenia oceny
przez agencje
partnerskie z innych
krajów

6 PRELUDIUM BIS 2

15 września

15 grudnia 2020

czerwiec 2021

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich

7 SONATA 16

15 września

15 grudnia 2020

czerwiec 2021

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające sgtopień naukowy doktora

8 BEETHOVEN CLASSIC 4

9 CEUS-UNISONO

15 września 2020

15 grudnia 2020

październik 2021

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

Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce

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

