Instytucja
ogłaszająca konkurs
Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Program
Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój (POIR)
Poddziałanie
1.1.1 Badania
przemysłowe i
prace rozwojowe
realizowane przez
przedsiębiorstwa

Założenia konkursu
„Szybka Ścieżka”
Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP i duże)
oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek
naukowych).
Konkurs podzielony jest na dwie rundy:

Program LIDER

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Program Badań
Naukowych i Prac
Rozwojowych
„Zaawansowane
technologie informacyjne,
telekomunikacyjne i
mechatroniczne” INFOSTRATEG
Wspólne Przedsięwzięcie
TANGO

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Link do wytycznych

22.03.2021r. –
04.05.2021r.

Szybka ścieżka (konkurs
1/1.1.1/2021) - Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Lider XII
Głównym celem Programu LIDER jest poszerzenie
kompetencji młodych naukowców w samodzielnym
planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi
zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów
naukowych, których wyniki mogą być wdrożone w
gospodarce.
INFOSTRATEG
Celem Programu jest rozwój polskiego potencjału SI
poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących
sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie
zastosowanie w praktyce.

18.01.2021r. –
18.03.2021r.

Materiały do pobrania
(ncbr.gov.pl)

04.01.2021r. 03.03.2021r.

I konkurs INFOSTRATEG
(ncbr.gov.pl)

Konkurs TANGO V
Cel konkursu: wzrost stopnia komercjalizacji technologii
bazujących na wynikach badań podstawowych
uzyskanych w projektach bazowych, a w szczególności:

01.02.2021r.30.06.2021r.

V konkurs w ramach
Wspólnego Przedsięwzięcia
TANGO (ncbr.gov.pl)





Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Termin naboru

I runda (tylko dla dużych przedsiębiorstw oraz ich
konsorcjów) – nabór wniosków od 22 marca do
maksymalnie 12 kwietnia 2021 r.
II runda (tylko dla MŚP oraz ich konsorcjów) – od
13 kwietnia do maksymalnie 4 maja 2021 r., do
godz. 16:00.

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Strategiczny Program
Badań Naukowych i Prac
Rozwojowych
„Społeczny i gospodarczy
rozwój Polski w
warunkach globalizujących
się rynków” GOSPOSTRATEG

określenie planu rozwoju technologii bazujących na
wynikach badań podstawowych, wzrost zaangażowania
przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na
wynikach badań podstawowych.
Konkurs nie ma ograniczenia tematycznego.
V konkurs GOSPOSTRATEG
Piąty konkurs w ramach Programu ma na celu wybór
wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje
trzy zagadnienia badawcze:






Ministerstwo
Edukacji i Nauki

Program „Doktorat
wdrożeniowy”

05.02.2021r.05.04.2021r.

GOSPOSTRATEG V –
ogłoszenie konkursu
(ncbr.gov.pl)

31.03.2021r. –
31.05.2021r.

Programy Ministra - BIP
MNISW (nauka.gov.pl)

Analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na
obszarze Polski wraz z rekomendacjami zmian
legislacyjnych w kontekście publicznego
transportu zbiorowego. (Zamawiający –
Ministerstwo Infrastruktury);
Opracowanie systemu jakościowej i ilościowej
analizy składu gatunkowego produktów rybnych
metodami genetyki molekularnej i
spektroskopowymi spełniającymi wymogi prawa
UE. (Zamawiający – Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi);
Krajowy agregator danych o cyfrowym
dziedzictwie kulturowym. (Zamawiający –
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Program „Doktorat wdrożeniowy”
Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do
rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na
kształceniu doktorantów we współpracy
z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi
podmiotami.

Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji
Rolnictwa

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 20142020 (PROW)
Działanie 16 Współpraca

Działanie 16 Współpraca
Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup
operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez
te grupy projektów, których przedmiotem jest: (…)
tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw (…).

Szacowany termin
ogłoszenia: IV
kwartał 2021r.

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

ERA-NET ERA-MIN 3

ERA-NET ERA-MIN 3
15.01.2021r. –
W ramach naboru w 2021r. będzie można składać wnioski 01.04.2021r.
o dofinansowanie w ramach pięciu głównych tematów:

Działanie 16 Współpraca |
Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
(arimr.gov.pl)

https://www.eramin.eu/joint-call/era-minjoint-call-2021

- Supply of raw materials from exploration and mining.
- Circular Design.
- Processing, Production and Remanufacturing.
- Recycling and Re-use of End-of-Life Products Recycling
and Re-use of End-of-Life Products.
- Cross-cutting topics.
Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

ERA-NET CORE Organic
Cofund

ERA-NET CORE Organic Cofund
Konkurs obejmuje finansowanie badań z zakresu
rolnictwo, żywność, procesy i technologie żywieniowe,
ekologii.

11.01.2021r. 08.03.2021r.

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

CORE 2021

Do:
21.04.2021r.

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

AAL Programme

POLLUX X / CORE 2021
Program dedykowany jest dla organizacji badawczych,
przedsiębiorstw oraz grup podmiotów (w skład których
wchodzi co najmniej jedna organizacja badawcza oraz co
najmniej jedno przedsiębiorstwo).
AAL CALL 2021
Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących
zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i
komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby starsze.

https://www.ncbr.gov.pl/pro
gramy/programymiedzynarodowe/wspolprac
a-wielostronna/inicjatywytypu-era-net/eranet/agricultural/coreorganic-cofund/aktualnosci/
POLLUX X / CORE 2021
(ncbr.gov.pl)

Do:
21.05.2021r.

Konkurs AAL 2021 Call
(ncbr.gov.pl)

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Współpraca V4 – Japonia

Międzynarodowy
Fundusz
Wyszehradzki

Visegrad Grants

Współpraca V4 – Japonia – II konkurs
Program V4-Japonia to współpraca pomiędzy
instytucjami finansującymi badania naukowe z krajów
Grupy Wyszehradzkiej i Japonii. Celem porozumienia jest
wzmocnienie i promocja współpracy w zakresie badań i
rozwoju oraz innowacyjności poprzez finansowanie
wspólnych projektów.

Visegrad+ Grants

Strategic Grants

Projekty muszą rozwijać znaczącą współpracę i aktywne
członkostwo organizacji z min. 3 krajów Grupy V4, a także
wyraźnie odnosić się do jednego z celów siedmiu
obszarów tematycznych programu tj. kultura, edukacja,
innowacje, wartości demokratyczne, polityka publiczna,
rozwój regionalny czy rozwój socjalny.
Projekty muszą rozwijać znaczącą współpracę i zapewnić
zaangażowanie przynajmniej 3 państw wyszehradzkich i
jednego partnera z regionu państw wschodnich lub
krajów Bałkanów Zachodnich. Ponadto muszą wyraźnie
odnosić się do jednego z celów siedmiu obszarów
tematycznych programu tj. kultura, edukacja, innowacje,
wartości demokratyczne, polityka publiczna, rozwój
regionalny czy rozwój socjalny, a także być realizowane w
regionie Partnerstwa Wschodniego UE lub na Bałkanach
Zachodnich.
Projekty muszą rozwijać znaczącą współpracę i zapewnić
zaangażowanie wszystkich 4 państw wyszehradzkich, a
także muszą wyraźnie uwzględniać jeden z rocznych
priorytetów strategicznych Grupy Wyszehradzkiej.
Priorytety na 2021 rok: Returning to the roots of the
Visegrad cooperation; Post-COVID Recovery; Promoting
regional branding and tourism.

Do:
09.04.2021r.

Współpraca V4 – Japonia (II
konkurs) - Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Do:
01.06.2021r.
01.10.2021r.

https://www.visegradfund.org/
apply/grants/visegrad-grants/

https://www.visegradfund.org/
apply/grants/visegrad-plusgrants/

https://www.visegradfund.org/
apply/grants/strategic-grants/

Minister Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego

Premia na Horyzoncie 2

Komisja Europejska

EPFL Global Leaders

Horyzont Europa
European Research
Council (ERC)

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w
związku z realizacją przez nie projektów w ramach:
programu ramowego Horyzont 2020, z wyłączeniem
projektów realizowanych w ramach konkursu „Teaming
of excellent research institutions and low performing RDI
regions”, programu Euratom, innych schematów
wsparcia badań i innowacji wdrażanych przez Komisję
Europejską lub jej agencje wykonawcze, pod warunkiem
wykorzystywania w tych schematach zasad
obowiązujących w ramach programu ramowego Horyzont
2020 oraz programu Euratom. Środki finansowe
przyznane w ramach przedsięwzięcia przeznacza się na
dodatki do wynagrodzeń dla osób pozostających w
stosunku pracy z podmiotem uprawnionym, biorących
udział w realizacji projektu, niezależnie od charakteru
pracy wykonywanej przy realizacji projektu. Dodatki te
nie mogą stanowić kosztów kwalifikowalnych projektu.
Międzynarodowy program stypendialny dla doktorantów
– EPFL Global Leaders, dofinansowany w ramach
programu Horyzont 2020 MSCA.
Program skierowany jest do początkujących naukowców,
zainteresowanych zagadnieniem przejścia w kierunku
zrównoważonych społeczeństw.
EPFL - École Polytechnique Fédérale de Lausanne, jest
jednym z najbardziej dynamicznych kampusów
uniwersyteckich w Europie i zalicza się do 20 najlepszych
uniwersytetów na świecie.
Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych wspierają
twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich
dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty
interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka
naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i
przełomowych wyników. Badania muszą mieć charakter

Od:
15.04.2019r.

http://www.bip.nauka.gov.pl/pr
zedsiewziecie-premia-nahoryzoncie-2/

01.02.2021r. 15.04.2021r.

https://www.epfl.ch/educati
on/phd/doctoral-studiesstructure/customizedcurricula/epflglobaleaders/

https://erc.europa.eu/

poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice
wiedzy.
Granty ERC finansują projekty realizowane przez
indywidualnych naukowców, tzw. liderów.
Jedynym kryterium oceny jest jakość naukowa projektu w
rozbiciu na 2 elementy: dorobek lidera oraz naukowa
wartość pomysłu.
Projekty są realizowane w wybranej przez lidera instytucji
goszczącej, która musi znajdować się w jednym z krajów
Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych z
programem Horyzont Europa.
ERC Starting Grant
Adresowane do początkujących naukowców, 2-7 lat po
doktoracie.
ERC Consolidator Grant
Adresowane do naukowców u progu samodzielności
badawczej, 7-12 lat po doktoracie.
ERC Advanced Grant
Adresowane do naukowców doświadczonych, o uznanym
dorobku naukowym.

25.02.2021r.–
08.04.2021r.

https://erc.europa.eu/fundin
g/starting-grants

11.03.2021r.–
20.04.2021r.

https://erc.europa.eu/fundin
g/consolidator-grants

20.05.2021r. –
31.08.2021r.

https://erc.europa.eu/fundin
g/advanced-grants

