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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 
1. NCBR - IX  konkurs w ramach programu Eurostars-2 
2. NCBR - V konkurs w ramach programu Joint Programming on combating Neurodegenerative 

Diseases (JPND) 
3. NCBR - III konkurs w ramach programu ERA-NET NEURON Cofund 
4. NCBR - III konkurs w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases 

 

Konkursy 

 
1. NCBR - IX  konkurs w ramach programu Eurostars-2 
 
Cel: Wsparcie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.  
Tematyka: Bez ograniczeń, projekty muszą być jednak ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać 
opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi, i muszą mieć cywilny cel.  
Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcja składające się z co najmniej 2 niezależnych podmiotów 
(mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność w zakresie badań i rozwoju) z co 
najmniej 2 różnych państw uczestniczących w Programie.  
Dofinansowanie: budżet NCBR - 1 500 000 euro. 
Okres trwania projektu: do 36 m-cy.  
Termin składania wniosków: do 1 marca 2018 r., godz. 20:00. Orientacyjna data naboru wniosków 
krajowych: II–III kwartał 2018 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny dostępny na stronie: https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-
2018-cut-offs.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:  

 NCBR: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-
inicjatywy-wielostronne/eurostars/aktualnosci/art,5881,otwarcie-naboru-wnioskow-w-9-
konkursie-eurostars-2.html 

 Programu Eurostars: https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2018-cut-offs  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Justyna Wojciechowska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 
 
W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum: 
dr inż. Izabela Dranka 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 80, email: izabela.dranka@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

https://www.eurostars-eureka.eu/eurostars-countries/europe
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2018-cut-offs
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2018-cut-offs
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/eurostars/aktualnosci/art,5881,otwarcie-naboru-wnioskow-w-9-konkursie-eurostars-2.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/eurostars/aktualnosci/art,5881,otwarcie-naboru-wnioskow-w-9-konkursie-eurostars-2.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/eurostars/aktualnosci/art,5881,otwarcie-naboru-wnioskow-w-9-konkursie-eurostars-2.html
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2018-cut-offs
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2. NCBR - V konkurs w ramach programu Joint Programming on combating Neurodegenerative 
Diseases (JPND) 
 
Cel: Wsparcie międzynarodowych projektów dotyczących zdrowia i opieki społecznej łączących 
innowacyjne podejścia w dziedzinie chorób neurodegeneracyjnych.  
Tematyka: choroby neurodegeneracyjne. 
Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcja składające się z 3-6/7 partnerów z co najmniej 3 różnych 
krajów uczestniczących w programie (Australia, Belgia, Kanada, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, 
Niemcy, Irlandia, Luksemburg,  Holandia, Włochy, Norwegia, Polska, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, 
Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania). 
Dofinansowanie: do 200 000 euro na projekt.  Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów 
w tym konkursie wynosi 500 000 euro.  
Okres trwania projektu: do 36 m-cy.  
Termin składania wniosków: do 6 marca 2018 r., godz. 23:59. Orientacyjna data naboru wniosków 
krajowych: IV kwartał 2018 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny dostępny na stronie http://www.jpnd.eu/.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:  

 NCBR: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-
inicjatywy-wielostronne/jpnd/aktualnosci/art,5870,joint-programming-on-combating-
neurodegenerative-diseases-jpnd-otwarcie-naboru-wnioskow-wstepnych-w-v-konkursie-
2018-r-.html  

 Programu JPND: http://www.jpnd.eu/  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Justyna Wojciechowska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 
 
W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum: 
dr inż. Izabela Dranka 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 80, email: izabela.dranka@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. NCBR - III konkurs w ramach programu ERA-NET NEURON Cofund 
 
Cel: Współpraca państw członkowskich w obszarze prac B+R, polegająca na podejmowaniu wspólnych 
działań, w tym badań naukowych związanych ze zdrowiem psychicznym i zaburzeniami psychicznymi. 
Tematyka: neurologia. 
Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcja składające się z 3-5/6 partnerów z co najmniej 3 różnych 
krajów uczestniczących w programie (Austria, Belgia, Kanada, Francja, Niemcy, Izrael, Włochy, Łotwa, 
Holandia, Polska, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria, Turcja). 
Dofinansowanie: do 200 000 euro na projekt. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów 
w tym konkursie wynosi 600 000 euro.  
Okres trwania projektu: do 36 m-cy.  

http://www.jpnd.eu/
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/jpnd/aktualnosci/art,5870,joint-programming-on-combating-neurodegenerative-diseases-jpnd-otwarcie-naboru-wnioskow-wstepnych-w-v-konkursie-2018-r-.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/jpnd/aktualnosci/art,5870,joint-programming-on-combating-neurodegenerative-diseases-jpnd-otwarcie-naboru-wnioskow-wstepnych-w-v-konkursie-2018-r-.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/jpnd/aktualnosci/art,5870,joint-programming-on-combating-neurodegenerative-diseases-jpnd-otwarcie-naboru-wnioskow-wstepnych-w-v-konkursie-2018-r-.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/jpnd/aktualnosci/art,5870,joint-programming-on-combating-neurodegenerative-diseases-jpnd-otwarcie-naboru-wnioskow-wstepnych-w-v-konkursie-2018-r-.html
http://www.jpnd.eu/


  

 

3 

 2018-01-26 
 
 

Termin składania wniosków: do 8 marca 2018 r., godz. 14:00. Orientacyjna data naboru wniosków 
krajowych: IV kwartał 2018 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny dostępny na stronie https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/neuron_mental. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:  

 NCBR: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/neuron-
cofund/aktualnosci/art,5868,era-net-neuron-cofund-otwarcie-naboru-wnioskow-w-trzecim-
konkursie-2018-r-.html 

 Programu ERA-NET NEURON: http://www.neuron-eranet.org/  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Justyna Wojciechowska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 
 
W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum: 
dr inż. Izabela Dranka 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 80, email: izabela.dranka@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. NCBR - III konkurs w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases 
 
Cel: Współpraca państw członkowskich w obszarze prac B+R, polegająca na podejmowaniu wspólnych 
działań, w tym badań naukowych w obszarach obejmujących zagadnienia z zakresu chorób sercowo-
naczyniowych.   
Tematyka: choroby sercowo-naczyniowe. 
Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcja składające się z 3-5/6 partnerów z co najmniej 3 różnych 
krajów uczestniczących w programie (Austria, Belgia, Kanada, Estonia, Francja, Niemcy, Włochy, 
Łotwa, Holandia, Polska, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Turcja, Tajwan). 
Dofinansowanie: do 200 000 euro na projekt. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów 
w tym konkursie wynosi 600 000 euro.  
Okres trwania projektu: do 36 m-cy.  
Termin składania wniosków: do 15 marca 2018 r., godz. 14:00 (wstępne wnioski). Orientacyjna data 
naboru wniosków krajowych: III–IV kwartał 2018 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny dostępny na stronie https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eracvd_jtc2018.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:  

 NCBR: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-
cvd/aktualnosci/art,5875,otwarcie-naboru-wnioskow-w-3-konkursie-w-ramach-era-cvd-
cardiovascular-diseases.html  

 Programu ERA-CVD: www.era-cvd.eu   
 
 
 

https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/neuron_mental
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/neuron-cofund/aktualnosci/art,5868,era-net-neuron-cofund-otwarcie-naboru-wnioskow-w-trzecim-konkursie-2018-r-.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/neuron-cofund/aktualnosci/art,5868,era-net-neuron-cofund-otwarcie-naboru-wnioskow-w-trzecim-konkursie-2018-r-.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/neuron-cofund/aktualnosci/art,5868,era-net-neuron-cofund-otwarcie-naboru-wnioskow-w-trzecim-konkursie-2018-r-.html
http://www.neuron-eranet.org/
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eracvd_jtc2018
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-cvd/aktualnosci/art,5875,otwarcie-naboru-wnioskow-w-3-konkursie-w-ramach-era-cvd-cardiovascular-diseases.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-cvd/aktualnosci/art,5875,otwarcie-naboru-wnioskow-w-3-konkursie-w-ramach-era-cvd-cardiovascular-diseases.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-cvd/aktualnosci/art,5875,otwarcie-naboru-wnioskow-w-3-konkursie-w-ramach-era-cvd-cardiovascular-diseases.html
http://www.era-cvd.eu/
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W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Urszula Rumniak  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl 
 
W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum: 
dr inż. Izabela Dranka 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 80, email: izabela.dranka@pw.edu.pl 
 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 


