
 
3. międzynarodowy konkurs w ramach programu  

ERA-NET Cofund MarTERA Call 2020 

  

Finansowanie  badań  obejmujących  zagadnienia  z  zakresu  technologii  morskich 
 

Temat konkursu:    Maritime and Marine Technologies for a new Era 
 
Zakres konkursu:     Five Priority Areas (PAs): 

PA1: Environmental friendly maritime technologies 

PA2: Innovative concepts for ships and offshore structures 

PA3: Automation, sensors, monitoring and observations 

PA4: Advanced manufacturing and production 

PA5: Safety and security 

 
Data otwarcia naboru wniosków:  07.01.2020 r. 
 
Data zamknięcia naboru wniosków: 27.03.2020 r., 17:00 CET 

W przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny wniosek 

w języku angielskim do 04.09.2020 r. godz. 17:00 CET. 

 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:  

Białoruś, Belgia, Francja, Hiszpania, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, RPA 

 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kwartał 2020 r. 
 
Nabór wniosków: Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy składać  

za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie: 

www.martera.eu 

 
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 Centrum. Wnioski 

zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek 

http://www.martera.eu/
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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 euro. Dofinansowanie 

polskich podmiotów w 1 projekcie nie może przekraczać 250 000 euro (300 000 euro, jeśli 

podmiot z Polski jest koordynatorem projektu). 

 
Ważne:  

Aby wniosek z udziałem partnerów z Polski mógł być dofinansowany przez NCBR,  

w konsorcjum musi brać udział polski przedsiębiorca. 

Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. 

przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji 

konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.martera.eu. 

 
Kategorie kosztów kwalifikowalnych: 

W - Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi; 

E - Koszty podwykonawstwa do 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych; 

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

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

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

projektu; 

O - Koszty  pośrednie  w  wysokości  25%  kosztów  bezpośrednich  z  wyłączeniem  

kosztów podwykonawstwa. 

Więcej informacji finansowych znajduje się w linku: Przewodnik kwalifikowalności kosztów . 
 
Materiały do pobrania: 

 Call Announcement 

 MarTERA Priority Areas Matrix 

 Informacja dla wnioskodawców 

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

http://www.martera.eu/
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/Miedzynarodowe/ERA-NET/MarTera/call/Przewodnik_kwalifikowalnosci_kosztow.docx
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/Miedzynarodowe/ERA-NET/MarTera/call/MarTERA_Call_2020_Announcement.pdf
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/Miedzynarodowe/ERA-NET/MarTera/call/MarTERA_Call_2020_Priority_Areas_Matrix.pdf
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/Miedzynarodowe/ERA-NET/MarTera/call/Informacja_dla_wnioskodawcow.pdf
http://www.ncbir.gov.pl/

