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HORYZONT 
2020 

DATA 
ZAMKNIĘCIA 
KONKURSU: 

OBSZAR: 
IDENTYFIKATOR 

KONKURSU: 
SZCZEGÓLNIE INTERESUJĄCE DLA: LINK: KONTAKT DO EKSPERTÓW: 

17.10.2017 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/por
tal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-
2018-stg.html 
 

bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl  

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/por
tal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-
2018-syg.html 
 

lbogna.hryniszyn@kpk.gov.pl  

28.09.2017 Marie 
Skłodowska- Curie 
Actions Co- funding 
of regional  , 
national and 
international 
programmes 

H2020-MSCA- 
COFUND-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. 

https://ec.europa.eu/research/partici
pants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/msca-cofund-
2017.html 
 

anna.wisniewska@kpk.gov.pl 
bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl  
adam.gluszuk@kpk.gov.pl 
magdalena.chomicka@kpk.gov.pl 
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  1. MSCA-COFUND- 
2017 - MSCA- 
COFUND-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. 

  2. MSCA-COFUND- 
2017 - MSCA- 
COFUND-FP 
Fellowship 
programms 

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. 

 

27.09.2017 

FET-OPEN – 
NOVEL IDEAS FOR 
RADICALLY NEW   
TECHNOLOGIES 

H2020- 
FETOPEN-2016- 
2017 

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, takich jak wybitni młodzi, zarówno 
kobiety, jak i mężczyźni, naukowcy i MŚP z sektora high-tech, które 
mogą stać się liderami naukowymi i przemysłowymi przyszłości. 

  

 1. FETOPEN-01-
2016- 

2017: FET-Open 
research and 
innovation actions 
Open 

https://ec.europa.eu/programmes/hori
zon2020/en/h2020-section/fet-open 
 

aleksandra.ihnatowicz@kpk.gov.pl 
jaroslaw.piekarski@kpk.gov.pl  
jaroslaw.piekarski@kpk.gov.pl 

 
 

  2. FETOPEN-04-2016- 
2017: FET Innovation 
Launchpad 

 https://ec.europa.eu/programmes/hori
zon2020/en/h2020-section/fet-open 
 

 

6.09.2017 
7.11.2017 

Instrument MŚP – 
Faza I 

H2020-SMEINST- 
2016-2017 

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

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=14919 
 
http://ec.europa.eu/research/participants/por
tal/desktop/en/opportunities/h2020/ftags/sm
e_instrument.html#c,topics=flags/s/SME/1/1
&+callIdentifier/desc 
 

aneta.maszewska@kpk.gov.pl 
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18.10.2017 Instrument MŚP – 
Faza II 

http://ec.europa.eu/research/participants/por
tal/desktop/en/opportunities/h2020/ftags/sm
e_instrument.html#c,topics=flags/s/SME/1/1
&+callIdentifier/desc 
 

marta.krutel@kpk.gov.pl 
patrycja.smolenska@kpk.gov.pl 

 

 
 

INNE PROGRAMY 
MIĘDZYNARODOWE 

DATA 
ZAMKNIĘCIA 
KONKURSU: 

OBSZAR: SZCZEGÓLNIE INTERESUJĄCE DLA: LINK: KONTAKT DO EKSPERTÓW: 

09.10.2017 r. EUREKA konkurs 2/2017 Bez ograniczeń tematycznych. Szczególnie intersujące dla polskich 
przedsiębiorców, 
organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę we 
współpracy z zagranicznymi partnerami lub usługi i muszą mieć cywilny cel. 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-
miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,5412,otwarci
e-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-
22017.html 
 

ewelina.wildner@ncbr.gov.pl 

Otwarcie  
konkursu – 
październik 
2017 r. 
 

Interreg Baltic Sea 
Region 
INTERREG BSR 
Trzeci nabór 

W Programie Region Morza Bałtyckiego uruchomiony zostanie jesienią 
tego roku trzeci nabór wniosków we wszystkich trzech obszarach 
tematycznych: potencjał dla innowacji, zarządzanie zasobami 
naturalnymi oraz zrównoważony transport i ich poddziałaniach. 

https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/third-
call-for-applications-will-be-opened-soon.html 
 

 

Otwarcie  
konkursu – 
październik 
2017 r. 

 

Program Współpracy 
Transgranicznej Polska
-Rosja 

 

Cele Tematyczne Programu: 

Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju 
dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego. 

Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze 
transgranicznym. 

Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja. 

Wspólne działania na rzecz efektywności i bezpieczeństwa na 
granicach 

 

http://www.plru.eu/en/pages/10 
http://www.plru.eu/pl/pages/3 
 
 

Katarzyna Wantoch-Rekowska – Oficer 
Informacji 
 
katarzyna.wantoch-rekowska@plru.eu 
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