
 
II  KONKURS PROGRAMU ERA-NET CO-FUND SUSCROP  

ERA-NET ON SUSTAINABLE CROP PRODUCTION  
 
 

 

 
 
Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia 
dotyczące zrównoważonej produkcji roślinnej i rolnictwa. 
 
 

TEMATYKA PROJEKTÓW 
 

Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć co najmniej jednego 
z poniższych tematów: 
 
1. Enhancement of new and/or predictive breeding technologies and 

the development of new genotypes leading to new phenotypes 
towards the release of improved crop varieties that are capable to 
adapt to future changes in environmental and climatic conditions. 
Projects could also target improvement of variety selection 
processes to support agroecological practices. 

2. Development and exploitation of integrated pest and crop 
management methods and practices. This includes, for example, 
basic and translational research leading to practical on-farm 
applications and/or the development of novel detection systems for 
integrated pest and crop management. 

3. Improvement of resource-use efficiency of cropping systems by 
agroecological approaches to increase the efficiency of nutrient, 
water and energy utilisation. This could include the use of improved 
crops. 

4. Investigations on agricultural crops as part of an ecosystem. Studies 
must have a clear focus on interactions between plants and other 
organisms leading to practices that support more sustainable 
agriculture. 

DATA OTWARCIA NABORU 
WNIOSKÓW 

10 luty 2020 

DATA ZAMKNIĘCIA 
NABORU WNIOSKÓW 
WSTĘPNYCH 

 

9 kwietnia 2020 (godz. 13:00) 

DATA ZAMKNIĘCIA 
NABORU WNIOSKÓW 
PEŁNYCH 

 

10 września 2020 (godz. 13:00) 

NABÓR WNIOSKÓW   
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system 

elektroniczny dostępny na stronie: 
https://www.suscrop.eu/call2 

STRONA INTERNETOWA 
PROGRAMU 

https://www.suscrop.eu  

DATA NABORU WNIOSKÓW 
KRAJOWYCH 

IV kwartał 2020 

UWAGA! 
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście 
projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni  

https://www.suscrop.eu/call2
https://www.suscrop.eu/
https://www.suscrop.eu/


o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na 
wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną 
zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty 
dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu 
o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję  
o wysokości dofinansowania polskich jednostek. 

BUDŻET NCBR 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach 
wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 
600 000 EUR, przy czym rekomendowany budżet pojedynczego 
polskiego partnera w projekcie wynosi 200 000 EUR. 

KONSORCJUM POJEKTOWE  

Konsorcja muszą składać się z co najmniej 3 partnerów  
z 3 różnych krajów członkowskich biorących udział w konkursie SusCrop. 
Maksymalna liczba partnerów nie jest zdefiniowana, jednak Komitet 
Sterujący zaleca, aby konsorcjum składające wniosek obejmowało nie 
więcej niż sześciu partnerów ubiegających się o finansowanie. 

KRAJE BIORĄCE UDZIAŁ  
W KONKURSIE 

Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, 
Niemcy, Polska, Rumunia, Turcja, Wielka Brytania 

MATERIAŁY DO POBRANIA  

- Call Announcement 
- National/Regional Regulations SusCrop 
- Pre-proposal Template 
- Informacja dla wnioskodawców 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
Joanna Drozd  
Biuro Projektów Europejskich 

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/Miedzynarodowe/ERA-NET/suscrop/Call_Announcement_Guidelines_for_applicants.pdf
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/Miedzynarodowe/ERA-NET/suscrop/National_Regional_Regulations_SusCrop_2nd_call.pdf
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/Miedzynarodowe/ERA-NET/suscrop/Pre-Proposal_Template_2nd_call.doc
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/Miedzynarodowe/ERA-NET/suscrop/Informacja_dla_Wnioskodawcow.pdf

