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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Uruchomienie nowych akcji COST (European Cooperation in Science and Technology) 
2. Komisja Europejska ogłasza nabór wniosków do pierwszego konkursu w ramach Funduszu na 

rzecz Innowacji (Innovation Fund) 
3. Nabór wniosków do konkursu Europejskiej Rady ds. Innowacji (European Innovation Council) 

- EIC Horizon Prize for Early Warning for Epidemics 
 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Uruchomienie nowych akcji COST (European Cooperation in Science and Technology) 
 
Cel: Wsparcie współpracy między naukowcami z całej Europy i umożliwienie im dostępu do 
międzynarodowych sieci naukowych. 
Tematyka: Dowolna dyscyplina naukowa. 
Wnioskodawcy: Uczestnictwo jest otwarte dla naukowców z: 

 uczelni, 

 instytutów naukowych, 

 zarówno dużych, jak i małych, publicznych oraz prywatnych organizacji, 
ze wszystkich 36 krajów członkowskich COST (Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, 
Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, 
Włochy, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Czarnogóra, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, 
FYROM oraz jedno państwo współpracujące: Izrael). 

W działania COST można zaangażować się na 3 różne sposoby: 

 można wziąć udział w konkursie na nową Akcję COST jako pomysłodawca akcji; 

 dołączyć do już istniejącej Akcji COST lub dołączyć do pisania propozycji Akcji COST (jako 
tzw. secondary proposer); 

 zostać zewnętrznym ekspertem COST. 
We wrześniu i w październiku 2020 r. zostaną uruchomione nowe Akcje COST. Do Akcji COST 

można dołączyć w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że z Programu COST finansowany 
jest udział w działaniach Akcji COST max. 2 delegatów z danego państwa (zasada przyjęcia do Akcji 
COST: first come first served), którzy automatycznie zostają członkami Management Committee.  

Do Akcji COST można dołączyć również jako Substitute Member (max. 3 delegatów z danego 
państwa), jednakże ich udział w działaniach Akcji COST nie jest finansowany z Programu COST. 
Dofinansowanie: Badania w ramach Akcji COST finansowane są bezpośrednio przez prowadzące je 
jednostki naukowe, jedynie koszty koordynacji pokrywane są z budżetu COST. Program zapewnia 
fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych lub innych 
działań sieciowych. 
Okres trwania projektu: 4 lata.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem portalu e-COST. 

https://www.cost.eu/browse-actions/
https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/
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Aby polscy naukowcy mogli wziąć udział w konkretnej Akcji COST, Polska musi formalnie 
zaakceptować dotyczące tej akcji Memorandum of Understanding.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach COST i MNiSW. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr Aneta Milczarczyk 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 89, email: aneta.milczarczyk@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Komisja Europejska ogłasza nabór wniosków do pierwszego konkursu w ramach Funduszu na 
rzecz Innowacji (Innovation Fund) 
 
Cel: Wsparcie projektów wielkoskalowych przedstawiających wysoce innowacyjne technologie, 
procesy lub produkty, które są wystarczająco dojrzałe i mają znaczny potencjał w zakresie redukcji 
emisji gazów cieplarnianych. 
Tematyka: Technologie niskoemisyjne.  
Wnioskodawcy: Osoby prawne (podmioty prywatne, publiczne oraz organizacje międzynarodowe), 
zarówno indywidualnie, jak i w konsorcjum. 
Dofinansowanie: Do 60% kosztów kwalifikowalnych. Do 40% całkowitej przyznanej kwoty dotacji 
może zostać wypłacone po zamknięciu finansowym lub po osiągnięciu określonego etapu 
poprzedzającego zamknięcie finansowe, jeżeli taki kamień milowy został określony w umowie 
o grant. 

Granty będą wypłacane w formie ryczałtu. Płatności będą zależeć od właściwej realizacji 
działania, osiągnięcia rezultatów i zakończenia pakietów prac. 
Okres trwania projektu: do 4 lat.  
Termin składania wniosków: do 29 października 2020 r., godz. 17.00 (wnioski wstępne), 
do 23 czerwca 2021 r., godz. 17.00 (wnioski pełne). 

Wnioski wstępne zostaną ocenione pod kątem skuteczności, innowacyjności i poziomu 
dojrzałości projektu. Projekty spełniające tylko dwa pierwsze kryteria mogą zostać zakwalifikowane 
do pomocy w opracowaniu projektu (project development assistance – PDA). Dla PDA przeznaczona 
jest łączna kwota 8 mln euro. 

Wnioski pełne będą oceniane według trzech powyższych kryteriów i dodatkowo według 
skalowalności i efektywności kosztowej. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Single Electronic Data 
Interchange Area (SEDIA). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA). 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr Aneta Milczarczyk 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 89, email: aneta.milczarczyk@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

https://www.gov.pl/web/nauka/jak-przystapic-do-programu-cost
https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/
https://www.gov.pl/web/nauka/europejski-program-wspolpracy-w-dziedzinie-badan-naukowo-technicznych-cost
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2020-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2020-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2020-two-stage
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3. Nabór wniosków do konkursu Europejskiej Rady ds. Innowacji (European Innovation Council) - 
EIC Horizon Prize for Early Warning for Epidemics 
 
Cel: Wsparcie najbardziej obiecujących europejskich innowatorów (przedsiębiorców oraz 
naukowców) w realizowaniu pomysłów i ambicji na skalę międzynarodową.  
Tematyka: Early Warning for Epidemics. 
Wnioskodawcy: Osoby fizyczne lub prawne, w tym organizacje międzynarodowe, lub grupy osób 
prawnych. Uczestnicy, którzy otrzymali już nagrodę UE lub Euratom, nie mogą otrzymać drugiej 
nagrody za te same działania.  
Dofinansowanie: Wysokość nagrody wynosi 5 mln euro. Finansowanie z UE nie jest związane 
z kosztami poniesionymi przez zwycięzcę.  
Termin składania wniosków: do 31 października 2020 r., godz. 17.00 (zgłoszenie udziału 
w konkursie), do 16 lutego 2021 r., godz. 17.00 (złożenie wniosku). 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać na adres 
mailowy: ec-space-launch-eic-prize@ec.europa.eu. 

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu 
informatycznego dostępnego przez portal Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA). 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr Aneta Milczarczyk 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 89, email: aneta.milczarczyk@pw.edu.pl 
 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2020-09-01 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Portal Komisji Europejskiej - Funding & tender 
opportunities / Single Electronic Data 
Interchange Area (SEDIA) - online  

2020-09-02 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

ABC przygotowania wniosku: projekty 
badawczo-innowacyjne, innowacyjne i 
wspierające – Excellence (Section 1) - online 

2020-09-03 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

ABC przygotowania wniosku: projekty 
badawczo-innowacyjne, innowacyjne i 
wspierające – Impact (Section 2) - online 

2020-09-03 Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

Webinarium na temat projektów LIFE w 
ramach Podprogramu działań na rzecz klimatu 

mailto:ec-space-launch-eic-prize@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epidemics-eicprize-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epidemics-eicprize-2020
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-funding-tender-opportunities
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-funding-tender-opportunities
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-funding-tender-opportunities
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace-excellence-section-1
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace-excellence-section-1
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace-excellence-section-1
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace-impact-section-2
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace-impact-section-2
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace-impact-section-2
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,408,szkolenie-on-line-3-wrzesnia-2020-r-podprogram-life-dzialan-na-rzecz-klimatu.html
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,408,szkolenie-on-line-3-wrzesnia-2020-r-podprogram-life-dzialan-na-rzecz-klimatu.html


  
 

 

4 

 2020-08-26 
 
 

2020-09-03- 
2020-09-04 

Sieć JPIAMR we współpracy 
z Francuską Krajową Agencją 
Badań (ANR) 

Projekty i konkursy z dziedziny transmisji i 
interwencji w zakresie antybiotykoodporności 
(AMR) w ramach programu  JPIAMR-ACTION - 
webinarium  

2020-09-03- 
2020-09-04 

Stowarzyszenie Organizatorów 
Ośrodków Innowacji i 
Przedsiębiorczości w Polsce 

Szkoła Letnia Innowacji dla doktorantów i 
pracowników naukowych zajmujących się 
innowacjami - online 

2020-09-08 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

ABC przygotowania wniosku: projekty 
badawczo-innowacyjne, innowacyjne i 
wspierające – Impact (Section 3) - online 

2020-09-17 Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE - 
Gdańsk 

Aspekty finansowe i audyt w projektach 
finansowanych z programu Horyzont 2020 - 
online  

2020-09-22- 
2020-09-23 

Komisja Europejska European Research and Innovation Days 2020 - 
online  

2020-09-22- 
2020-09-25 

CCI Bourgogne Franche-Comté, 
Komisja Europejska i Enterprise 
Europe Network, we 
współpracy z Bavarian 
Research Alliance (BayFOR) 

Micro & Nano Event 2020 

2020-09-25- 
2020-09-27 

Komisja Europejska Dni Otwarte Funduszy Europejskich online  

2020-09-29 JPI Urban Europe  JPI Urban Europe Projects Meeting 2020  

2020-09-30- 
2020-10-02 

JPI Urban Europe  9. konferencja europejska na temat 
zrównoważonych miast i miasteczek  

2020-11-12 JPI Urban Europe  Stepping up the Game – Driving Urban 
Transitions 

 
 

 

 
 
 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-08-10-zaproszenie-na-warsztaty-i-zapowiedz-konkursu-jpiamr
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-08-10-zaproszenie-na-warsztaty-i-zapowiedz-konkursu-jpiamr
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-08-10-zaproszenie-na-warsztaty-i-zapowiedz-konkursu-jpiamr
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-08-10-zaproszenie-na-warsztaty-i-zapowiedz-konkursu-jpiamr
https://www.kpk.gov.pl/?p=54345&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54345&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54345&znewsletter=15lipca2020
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace-implementation-section-3
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace-implementation-section-3
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace-implementation-section-3
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/zapisy-na-szkolenie-aspekty-finansowe-i-audyt-w-pr,940
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/zapisy-na-szkolenie-aspekty-finansowe-i-audyt-w-pr,940
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/zapisy-na-szkolenie-aspekty-finansowe-i-audyt-w-pr,940
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/european-research-and-innovation-days-2020
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/european-research-and-innovation-days-2020
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/micro-nano-event-2020
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/wiadomosci/dni-otwarte-funduszy-europejskich-online/
https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020

