III EDYCJA
NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO I MECHANIZMU
FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
W PROGRAMIE BADANIA
INFORMACJE OGÓLNE
Cel programu:

Wzmocniony rozwój wiedzy
w oparciu o badania naukowe

Budżet na badania stosowane:

77 650 000 EUR

Kwalifikowalni wnioskodawcy:

organizacje badawcze i przedsiębiorcy

Typy projektów:

badania stosowane

Końcowa data kwalifikowalności
wydatków:

30 kwiecień 2024

PLANOWANE KONKURSY
POLNOR 2019 – konkurs główny na projekty bilateralne, realizowane przez przynajmniej
jedną polską jednostkę i jedną norweską kwalifikujące się do dofinansowania zgodnie
z zasadami programu,
przy czym jedna z jednostek musi być prywatnym
przedsiębiorstwem.
Konkurs obejmuje następujące obszary tematyczne:
a. Dobrostan i ochrona zdrowia
b. Przemysł i technologie informacyjne
c. Energetyka, transport i klimat
d. Żywność i zasoby naturalne
e. Rozwój społeczny i gospodarczy
f. Pojazdy bezzałogowe
Alokacja: 49 745 454 EUR, z czego: 500 000 – 1 500 000 EUR na projekt
Otwarcie naboru: 23 wrzesień 2019
Zamknięcie naboru: grudzień 2019
Maksymalna czas trwania projektu: 36 m-cy
Dofinansowanie dla jednostek badawczych: do 100%
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POLNOR CCS 2019 – konkurs na projekty bilateralne w dziedzinie wychwytywania
i składowania dwutlenku węgla, prowadzone przez przynajmniej jedną polską i jedną
norweską jednostkę uprawnioną do dofinansowania według zasad programu.
Konkurs obejmuje następujące obszary tematyczne:
a. Kompleksowa analiza łańcucha wartości
b. Nauki społeczne związane z wdrażaniem CCS
c. Pilotażowe instalacje do składowania CO2
d. Nowa wiedza ułatwiająca składowanie CO2 na dużą skalę
e. Opracowanie zintegrowanych rozwiązań wychwytywania CO2 w procesach
energetycznych i przemysłowych
Alokacja: 11 764 706 EUR z czego: 500 000 – 5 000 000 EUR na projekt
Otwarcie naboru: 23 wrzesień 2019
Zamknięcie naboru: grudzień 2019
Maksymalna czas trwania projektu: 36 m-cy
Dofinansowanie dla jednostek badawczych: do 100%

IdeaLab – innowacyjny konkurs na przełomowe projekty badawcze w temacie Cities for
the future: services and solutions
Pomysły na projekty badawcze generowane są w trakcie interaktywnego
i intensywnego 5-dniowego warsztatu połączonego z recenzją w czasie rzeczywistym.
Warsztat odbywa się z udziałem ok. 30 uczestników z różnych dyscyplin i środowisk wraz z
20-osobowym zespołem ekspertów i interesariuszy.
Alokacja: 6 651 016 EUR na konkurs, w tym 500 000 – 6 651 016 EUR na projekt
Termin przesyłania kandydatur na warsztaty IdeaLab: listopad 2019
Warsztaty dla zakwalifikowanych uczestników: 02-06 marzec 2020
Otwarcie naboru dla pełnej wersji wniosków: marzec 2020
Zamknięcie naboru: maj 2020
KATEGORIE KOSZTÓW
- personel – osoby bezpośrednio związane z realizacją projektu
- materiały zużywalne - odczynniki, półprodukty, surowce
- sprzęt do wartości amortyzacji wyliczanej proporcjonalnie do wykorzystania w projekcie
- podróże związane z realizacją projektu
- inne koszty bezpośrednie np.: koszty konsultacji, promocji, audytu
- podwykonawstwo – nie może obejmować działań pomocniczych np. usług księgowych
- koszty pośrednie w wysokości 25% kosztów kwalifikowalnych z wyłączeniem
podwykonawstwa
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Szczegółowe informacje finansowe zostaną opublikowane wraz z dokumentacją
konkursową na stronach internetowych Operatora Programu - Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju (NCBR) we wrześniu 2019 r.
PRZYDATNE INFORMACJE
Materiały szkoleniowe z dni informacyjnych dotyczących Polskiego Programu Badań
Stosowanych, Warszawa 19 i 25.06.2019 (prezentacje oraz nagrania), zostały udostępnione
na stronie NCBR (link).
Aktualności w wersji polskiej: www.ncbr.gov.pl/norwaygrants/pl
Aktualności w wersji angielskiej: www.ncbr.gov.pl/en/norwaygrants/en
Baza partnerów: https://www.forskningsradet.no/en/apply-for-funding/internationalfunding/eos-midlene/eea-and-norway-grantspartner-search/

oprac. Joanna Drozd na podst.
materiałów NCBiR
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