
Informacja o konkursach w ramach programu badań i innowacji  

Unii Europejskiej Horyzont 2020 
 

Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków dla 43 tematów 

konkursowych zaplanowanych na 2020 rok  w obszarze Bezpieczeństwo 

żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz 

biogospodarka.  

W opublikowanym Programie Pracy na lata 2018-2020 dla tego obszaru, znajdują się zakresy 

merytoryczne oraz planowane terminy naboru wniosków.  

Termin zamknięcia naboru wniosków do tematów jednoetapowych oraz pierwszego etapu 

tematów dwuetapowych upływa 22 stycznia 2020 r. 

 

KONKURSY 

Konkurs „Zrównoważone bezpieczeństwo żywnościowe” (SFS – Sustainable Food Security) 

 liczba tematów: 14 

 3 tematy jednoetapowe oraz 11 tematów dwuetapowych  

 planowany budżet: 173 mln euro 

 liczba projektów planowanych do sfinansowania: 25 

  

Konkurs „Niebieski wzrost” (BG – Blue Growth) dotyczący badania mórz i wód śródlądowych 

 liczba tematów: 3 

 1 temat jednoetapowy oraz 2 tematy dwuetapowe  

 planowany budżet: 52 mln euro 

 liczba projektów planowanych do sfinansowania: 6 

  

Konkurs „Odnowa obszarów wiejskich” (RUR – Rural Renaissance) 

 liczba tematów: 8 

 5 tematów jednoetapowych oraz 3 tematy dwuetapowe 

 planowany budżet: 88 mln euro 

 liczba projektów planowanych do sfinansowania: 19 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047916;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SFS-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047916;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BG-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047916;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-RUR-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Konkurs „Żywność i zasoby naturalne” (FNR – Food and Natural Resources) 

 liczba tematów: 18 

 13 tematów jednoetapowych oraz 5 tematów dwuetapowych 

 planowany budżet: 208,7 mln euro 

 liczba projektów planowanych do sfinansowania: 35 

 

PRZYDATNE LINKI  

PREZENTACJE ORAZ NAGRANIA VIDEO z dnia informacyjnego poświęconego omówieniu 

tematów konkursowych na 2020 rok są dostępne na stronie Komisji Europejskiej. 

POSZUKIWANIE PARTNERÓW – BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event 

Profile uczestników (Participants) spotkania brokerskiego wraz z ofertami współpracy 

(Marketplace) oraz krótkie prezentacje z pomysłami projektowymi (Flash presentation) są 

dostępne na stronie internetowej wydarzenia. 
 

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 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047916;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-FNR-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-info-day-societal-challenge-2-calls-proposals-2020
https://foodbrokerage2019.b2match.io/participants
https://foodbrokerage2019.b2match.io/marketplace
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