
I konkurs Programu ERA-NET CO-FUND ICT-AGRI-FOOD  
na międzynarodowe projekty badawcze  

 
Zgłaszane projekty powinny dotyczyć co najmniej jednego z dwóch poniższych tematów: 

 

Temat 1 Data-driven ICT platforms and solutions to improve the sustainability  

of agri-food systems 

Temat 2 Identify and address barriers for adoption of ICT technologies in the 

agri-food systems 

 

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych:   3 marca 2020 r., 13:00 CET 

 

Data zamknięcia naboru wniosków pełnych:   6 lipca 2020 r., 13:00 CET 

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:   IV kwartał 2020 r. 

 

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny  

na stronie:                     https://ictagrifood.eu 

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie: 

W I konkursie Programu biorą udział agencje finansujące badania z następujących państw: 

Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, 

Izrael, Włochy, Łotwa, Niderlandy, Norwegia, Polska, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, 

Turcja. 

 

Uwaga! 

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów 

rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku 

o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju (NCBR).  

Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania 

(wniosek nie będzie oceniany merytorycznie).  

https://ictagrifood.eu/


- 2 - 
 

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. 

W konkursie aplikują konsorcja składające się z przynajmniej 3 niezależnych podmiotów  

z 3 różnych państw członkowskich UE/krajów stowarzyszonych biorących udział w konkursie. 

 

Kategorie kosztów kwalifikowalnych: 

W - Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi; 

E - Koszty podwykonawstwa do wysokości 70% całkowitych kosztów  

kwalifikowalnych; 

Op - Pozostałe koszty operacyjne np.: Koszty aparatury naukowo-badawczej  

i Wartości Niematerialnych i Prawnych, Koszty budynków i gruntów, Inne 

koszty operacyjne, takie jak m.in. : materiały, odczynniki, koszty delegacji, 

promocji projektu; 

O - Koszty ogólne (pośrednie) w wysokości 25% kosztów bezpośrednich  

z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. 

 

Więcej informacji finansowych znajduje się w linku: Przewodnik kwalifikowalności kosztów 

ICT-AGRI-FOOD.pdf 

 

Szczegółowe informacje na temat Inicjatywy ERA-NET Co-Fund ICT-Agri-Food są dostępne na 

stronie internetowej: https://ictagrifood.eu/  oraz w dokumentach do pobrania: 

Informacja_dla_Wnioskodawcow.pdf 

Call_Announcement.pdf 

 
 
 
oprac. Joanna Drozd 
Biuro Projektów Europejskich 
na podstawie materiałów źródłowych ze strony: 
www.ncbir.gov.pl 
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