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Informacja o konkursach w ramach programu badań i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020 

 

I. Działania Marii Skłodowskiej-Curie wspierające międzynarodową mobilność 
naukowców 

Nazwa działania Otwarcie konkursu Zamknięcie konkursu 

Individual Fellowships 
(IF) 

11 kwiecień 2019 11 wrzesień 2019 

Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe  mają na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego 
potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem 
badawczym w dowolnym sektorze w Europie lub poza jej granicami, a także udział  
w konferencjach i szkoleniach, w tym z umiejętności miękkich.  

Projekt składany przez naukowca wraz z wybraną instytucją goszczącą. 

Co-funding of regional, national and 
international programmes (COFUND) 

4 kwiecień 2019 26 wrzesień 2019 

Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych ma 
na celu zwiększenie puli i dostępności grantów wspierających rozwój kariery naukowców. Projekt 
realizowany od 36 do 60 miesięcy przez jedną organizację z kraju członkowskiego UE lub 
stowarzyszonego z H2020 opiera się na dofinansowaniu (do 10 mln euro/projekt) istniejących lub 
nowo utworzonych programów ukierunkowanych na międzynarodowe, międzysektorowe, 
interdyscyplinarne badania i szkolenia oraz międzynarodową i międzysektorową mobilność 
naukowców.  

Projekt składany przez instytucję. 

Innovative Training Networks 
(ITN)  

12 październik 2019 9 styczeń 2020 

Innowacyjne szkolenie naukowców  ma na celu wyszkolenie kreatywnych  
i przedsiębiorczych  początkujących naukowców, zwiększenie możliwości ich zatrudnienia  
w różnych sektorach oraz ustrukturyzowanie szkoleń doktorantów w wyniku (1) prowadzenia 
przez nich prac badawczych w ramach międzynarodowych zespołów badawczych, (2) staży 
i szkoleń w sektorze nieakademickim, (3) rozwijania i poszerzania dodatkowych umiejętności, 
np. z zakresu transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania zespołami i projektami 
badawczymi.  

Projekt składany przez międzynarodowe konsorcjum instytucji. 

Research & Innovation Staff Exchange 
(RISE) 

5 grudzień 2019 7 kwiecień 2020 

Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami pracujących w różnych krajach 
i sektorach ma na celu wymianę wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty  
i usługi. Działania przyczyniającą się do rozwoju innowacji, zaawansowania poziomu europejskich 
badań i rozwoju kariery pracowników. Projekty mają na celu: (1) europejską współpracę 
międzysektorową, (2) współpracę z krajami trzecimi lub (3) kombinację obu powyższych 
możliwości. 

Projekt składany przez międzynarodowe konsorcjum instytucji. 

Program pracy dla Działań Marii Skłodowskiej-Curie:  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-
msca_en.pdf 



2 | S t r o n a  
 

II. 16 tematów związanych z efektywnością energetyczną w nowych konkursach  
w obszarze Energia 

Nabór konkursowy 12.03.2019 – 03.09.2019 

Numer tematu Temat Typ konkursu 

LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020 

The role of consumers in changing the 

market through informed decision and 

collective actions 

Projekty koordynujące 

i wspierające badania 

LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020 Mitigating household energy poverty 

LC-SC3-EE-10-2018-2019-2020 

Mainstreaming energy efficiency 

finance 

LC-SC3-EE-11-2018-2019-2020 

Aggregation – Project Development 

Assistance 

LC-SC3-EE-16-2018-2019-2020 
Supporting public authorities to 

implement the Energy Union 

LC-SC3-EE-18-2019 

Bioclimatic approaches for improving 

energy performance in buildings in 

Africa and Europe 

LC-SC3-EE-2-2018-2019 Integrated home renovation services 

LC-SC3-EE-3-2019-2020 

Stimulating demand for sustainable 

energy skills in the construction sector 

LC-SC3-EE-6-2018-2019-2020 
Business case for industrial waste 

heat/cold recovery 

LC-SC3-EE-8-2018-2019 

Capacity building programmes to 

support implementation of energy 

audits 
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LC-SC3-EE-9-2018-2019 
Innovative financing for energy 

efficiency investments 

Projekty koordynujące 

i wspierające badania 

LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020 

Decarbonisation of the EU building 

stock: innovative approaches and 

affordable solutions changing the 

market for buildings renovation 

Projekty wdrożeniowe 

LC-SC3-EE-13-2018-2019-2020 

Enabling next-generation of smart 

energy services valorising energy 

efficiency and flexibility at demand-side 

as energy resource 

LC-SC3-EE-4-2019-2020 

Upgrading smartness of existing 

buildings through innovations for 

legacy equipment 

LC-SC3-EE-5-2018-2019-2020 

Next-generation of Energy 

Performance Assessment and 

Certification 

LC-SC3-EE-14-2018-2019-2020 

Socio-economic research 

conceptualising and modelling energy 

efficiency and energy demand 

Projekty badawcze 

 

STRONA WWW PROGRAMU: Funding & Tenders Portal 
 
KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY: https://www.kpk.gov.pl/ 
 
BIURO PROJEKTÓW EUROPEJSKICH POLITECHNIKI OPOLSKIEJ 
ul. Prószkowska 76; bud. nr 7, pok. 22,23 
45-758 Opole 
tel.: +48 77 449 8867 
e-mail: fundusze@po.opole.pl 
www.fundusze.po.opole.pl 

 

 

Opracowanie:    Joanna Drozd 
 Dnia:     29-03-2019 


