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PROGRAM RAMOWY HORYZONT EUROPA 

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) -  badania poznawcze mające na celu wsparcie indywidualnych naukowców  
i ich zespołów badawczych w realizacji nowatorskich projektów (frontier research). 

Nazwa działania 
Kryteria dla 
naukowca 

Maksymalna 
kwota grantu 

na 5 lat 

Planowany termin 
otwarcia 
konkursu  

Planowany termin 
zamknięcia  
konkursu 

Dodatkowe informacje 

ERC Starting Grant 
2021 

2-7 lat po 
uzyskaniu 

tytułu 
doktora 

1,5 mln euro 12/01/2021 09/03/2021 
o Wnioski można składać w dowolnej dziedzinie wiedzy; 
o Brak ograniczeń wiekowych i narodowościowych;  
o Dofinansowanie projektu – 100% kosztów kwalifikowalnych, 

koszty pośrednie – 25% kosztów bezpośrednich; 
o „Investigator driven” - granty mają pomóc indywidualnemu 

badaczowi (Principal Investigator - PI) i jego zespołowi w pełni 
rozwinąć swoje możliwości; 

o High-risk – High-gain – koncepcje wykraczające poza aktualny 
stan wiedzy o potencjalnie dużym oddziaływaniu; 

o Instytucja goszcząca PI musi mieć siedzibę w kraju 
członkowskim lub stowarzyszonym; 

o Charakter instytucji goszczącej (publiczna/prywatna) nie ma 
znaczenia, musi zapewnić PI niezależność i dobre warunki 
pracy; 

o Panele oceniające: Social and Humanities (SH), Physical 
Sciences & Engineering (PE), Life Sciences (LS). 

ERC Consolidator Grant 
2021 

7-12 lat po 
uzyskaniu 

tytułu 
doktora 

2 mln euro 21/01/2021 20/04/2021 

ERC Advanced Grant 
2021 

Wybitny 
dorobek za 
ostatnie 10 

lat 

2,5 mln euro 20 /05/2021 31/08/2021 

 
ERC: European Research Council | (europa.eu) 

 

 

http://www.fundusze.po.opole.pl/
mailto:fundusze@po.edu.pl
https://erc.europa.eu/


Harmonogram konkursów 2021 

Politechnika Opolska      Biuro Projektów Europejskich     tel. 77 449 8355   77 449 8867       77 449 8342       www.fundusze.po.opole.pl       e-mail: fundusze@po.edu.pl                                  - 2 - 
 

PROGRAM RAMOWY HORYZONT EUROPA  

Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) – stypendia badawczo-szkoleniowe dla pracowników naukowych. 

Nazwa działania 
Planowany termin 

otwarcia 
konkursu 

Planowany 
termin 

zamknięcia 
konkursu 

Opis / Kryteria Dodatkowe informacje 

Postdoctoral 
Fellowships 

2021 
15/04/2021 15/09/2021 

Stypendia podoktorskie  
- zwiększenie potencjału naukowców 

pragnących zdobyć nowe umiejętności 
poprzez zaawansowane szkolenia oraz 

mobilność międzynarodową, 
interdyscyplinarną i międzysektorową. 

 
Projekty dla osób z nadanym stopniem 

doktora i doświadczeniem  
w prowadzeniu prac badawczych w 

pełnym wymiarze czasu pracy poniżej 6 
lat (od doktoratu do zamknięcia naboru 

wniosków). 
 

o Wnioskuje instytucja przyjmująca naukowca;  
o Granty European Postdoctoral Fellowships (EPF) dla naukowców 

wszystkich narodowości; 
o Granty Global Postdoctoral Fellowships (GPF) dla Europejczyków 

i rezydentów długoterminowych; 
o Dowolna tematyka badawcza (także objęte w programie 

EURATOM na lata 2021-2025); 
o Realizacja European Postdoctoral Fellowships od 12 do  

24 miesięcy, Global Postdoctoral Fellowships – do 24 miesięcy  
w kraju trzecim i 12 w Europie + możliwe dodatkowe max  
6 miesięcy w sektorze pozaakademickim na terenie kraju 
członkowskim lub stowarzyszonym z Horyzontem Europa; 

o 1 naukowiec = 1 wniosek. 

Doctoral 
Networks 

2021 
04/05/2021 16/11/2021 

Sieci doktoranckie 
- szkolenie kreatywnych  

i przedsiębiorczych doktorantów, 
zdolnych do stawienia czoła obecnym  

i przyszłym wyzwaniom oraz do 
przekształcania wiedzy i pomysłów w 

produkty i usługi z korzyścią 
gospodarczą i społeczną. 

o Projekty trwające do 48 miesięcy; 
o Zatrudnienie doktorantów na okres od 3 do 36 miesięcy; 
o Wniosek składa konsorcjum złożone z min. 3 instytucji krajów 

członkowskich / stowarzyszonych z Horyzontem Europa. 
 

Staff 
Exchanges 

2021 
15/04/2021 22/09/2021 

Wymiana kadry 
- innowacyjna międzynarodowa, 

międzysektorowa i interdyscyplinarna 

o Projekty trwające do 48 miesięcy; 
o Minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów (w tym 2 z różnych 

krajów członkowskich lub stowarzyszonych); 

http://www.fundusze.po.opole.pl/
mailto:fundusze@po.edu.pl
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współpraca w zakresie badań  
i innowacji poprzez wymianę kadry 

naukowej, administracyjnej 
 i technicznej oraz dzielenie się wiedzą 

 i pomysłami na wszystkich etapach 
łańcucha innowacji. 

 

o Oddelegowania od 1 do 12 miesięcy na osobę; 
o Delegować można zarówno naukowców, jak i kadrę 

zarządzającą, administracyjną i techniczną; zawsze związaną  
z badaniami 

o Konsorcjum może być z jednego sektora, ale wtedy musi być 
interdyscyplinarne i mieć partnera z kraju trzeciego; 

o  Interdyscyplinarność nie jest wymagana przy oddelegowaniach 
do kraju trzeciego z tego samego sektora; 

o Oddelegowania między krajami członkowskimi 
/stowarzyszonymi powinny odbywać się między sektorami 
(z wyjątkiem oddelegowań interdyscyplinarnych); 

o Oddelegowania z krajów trzecich generalnie nie będą 
finansowane; 

o Oddelegowania wewnątrz jednego kraju nie będą dopuszczalne; 
o Promocja współpracy międzynarodowej, interdyscyplinarnej  

i międzysektorowej z krajami trzecimi. 

COFUND – 
doctoral & 

postdoctoral 
programmes 

2021 

22/04/2021 06/10/2021 

COFUND  
- współfinansowanie nowych lub 

istniejących programów doktoranckich 
 i programów stypendialnych dla 
doświadczonych naukowców na 

poziomie krajowym, regionalnym lub 
międzynarodowym w celu 

rozpowszechniania najlepszych praktyk 
MSCA. 

o Projekty trwające do 60 miesięcy; 
o Stypendium – min. 3 miesiące (full-time employment); 
o Granty realizowane przez organizacje publiczne i prywatne 

(uczelnie, instytuty badawcze, samorządy, przedsiębiorstwa etc.), 
zlokalizowane w krajach członkowskich/stowarzyszonych; 

o Limit dofinansowania dla jednego wnioskodawcy do 10 mln euro. 

 
UWAGA:   otwarty konkurs na stypendia dla indywidualnych 

naukowców  przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą 
prowadzić badania naukowe w polskich jednostkach: 
POLONEZ BIS | Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl) 
Obsługa wniosków POLONEZ i innych ofert konkursowych 
NCN w Politechnice Opolskiej:  
Biuro Obsługi Badań Naukowych (BOBN) 
www.bobn.po.edu.pl 

 

http://www.fundusze.po.opole.pl/
mailto:fundusze@po.edu.pl
https://ncn.gov.pl/polonez-bis
http://www.bobn.po.edu.pl/
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FUNDUSZE NORWESKIE I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)  

Program Nabór Komponent i temat naboru 
Termin 

/Planowany 
termin naboru 

Dostępna alokacja Operator Programu 

EDUKACJA 
2 i 3 runda 
połączone  

w jedną 

Komponent I 
Profesjonalny rozwój kadry - wizyty studyjne  
i intensywne szkolenia dla kadry pracującej  
w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej 

I kw. 2021 r. 822 740 euro 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Biuro Programów Zewnętrznych  
i Międzysektorowych 
Zespół Programu Edukacja 
tel. 22 46 31 650 e-mail: 
edukacja.eog@frse.org.pl 
 
Uwaga: 
Obsługa wniosków w Politechnice 
Opolskiej:  
Dział Współpracy Międzynarodowej, 
tel. 77 449 8512 

Komponent II 
Wymiany akademickie dla studentów  
i pracowników naukowych pomiędzy uczelniami 
polskimi i uczelniami z krajów darczyńców 

I kw. 2021 r 1 371 178 euro 

Komponent III 
Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy 
jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia 
zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia 
ustawicznego: opracowanie lub uaktualnienie 
oferty kształcenia; wymiana dobrych praktyk  
i doświadczeń; opracowanie lub uaktualnienie 
lokalnych/regionalnych/ krajowych strategii 
rozwoju szkolnictwa 

I kw. 2021 r 6 513 589 euro 

Komponent IV 
Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy 
jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na 
wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach 
 (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia 
ustawicznego): opracowanie lub uaktualnienie 
oferty kształcenia; wymiana dobrych praktyk  
i doświadczeń; opracowanie lub uaktualnienie 

I kw. 2021 r 5 673 589 euro 

http://www.fundusze.po.opole.pl/
mailto:fundusze@po.edu.pl
mailto:edukacja.eog@frse.org.pl
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lokalnych/regionalnych/krajowych strategii 
rozwoju szkolnictwa. 
 
 

KULTURA Nabór 4 
Współpraca kulturalna - projekty współpracy 
pomiędzy podmiotami z Polski i krajów darczyńców 

II kw. 2021 r ok. 3,7 mln euro 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Departament Funduszy 
i Spraw Europejskich tel. 22 69 25 
410 e-mail: dfe@mkidn.gov.pl 

ZDROWIE Nabór 1 
Wsparcie w zakresie telemedycyny i e-zdrowia - 
testowanie modeli wypracowanych w tym obszarze 
w ramach Programu 

III/IV kw. 2021 r. 
- do 

potwierdzenia 
10 782 353 euro 

Ministerstwo Zdrowia Departament 
Oceny Inwestycji tel. 882 354 588 e-
mail: dep-doci@mz.gov.pl 
http://zdrowie.gov.pl/fn 
 

AKTYWNI 
OBYWATELE - 

FUNDUSZ 
REGIONALNY 

w 
przygotowaniu 

Oficjalne rozpoczęcie Programu planowane jest na luty 2021 r. 

Dane kontaktowe na stronie 
Operatora Funduszu - 
https://aktywniobywatele-
regionalny.org.pl/ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.fundusze.po.opole.pl/
mailto:fundusze@po.edu.pl
mailto:dfe@mkidn.gov.pl
http://zdrowie.gov.pl/fn
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/
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WYBRANE PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE - NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

Nazwa konkursu 

(link) 
Termin otwarcia 

naboru wniosków 
Termin zamknięcia 
naboru wniosków 

Zakres tematyczny 

Konkurs AAL 2021  15/12/2020 21/05/2021 
Finansowanie badań obejmujących zagadnienia dotyczące technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby starsze. 

Konkurs JTC 2021  14/12/2020 04/03/2021 Finansowanie badań dotyczących medycyny personalizowanej. 

Konkurs MICall20  14/12/2020 06/05/2021 Finansowanie badań z zakresu cyfrowej transformacji systemów i sieci energetycznych. 

Konkurs CORE Organic 
Cofund  

11/01/2021 08/03/2021 
Finansowanie badań dotyczących rozwoju systemów rolnictwa organicznego prowadzących 
mieszaną produkcję roślinną lub zwierzęcą.  

Konkurs ERA-MIN 3 15/01/2021 01/04/2021 
Finansowanie badań dotyczących minerałów metalicznych, materiałów budowlanych, 
minerałów przemysłowych. 

Inicjatywa CORNET  
 

31 konkurs 
11/01/2021 

 

 
31/03/2021 

 

Wspieranie i rozwój badań branżowych, w których szczególnie uwzględnia się rolę MŚP 
poprzez finansowanie ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych) badań na potrzeby 
konkretnych branż przemysłowych. Badania te są inicjowane przez zrzeszenia branżowe 
przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe 
działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.  

31 konkurs 
06/2021 

 
29/09/2021 

http://www.fundusze.po.opole.pl/
mailto:fundusze@po.edu.pl
https://www.gov.pl/web/ncbr/aal-2021-call
https://www.gov.pl/web/ncbr/uruchomienie-czwartego-konkursu-jtc-2021-pt-multidisciplinary-research-projects-on-personalised-medicine--development-of-clinical-support-tools-for-personalised-medicine-implementation
https://www.gov.pl/web/ncbr/era-net-enerdigit-1-konkurs-micall20
https://www.gov.pl/web/ncbr/rozpoczecie-naboru-wnioskow-w-ramach-program-core-organic-cofund-third-call-2021
https://www.gov.pl/web/ncbr/rozpoczecie-naboru-wnioskow-w-ramach-program-core-organic-cofund-third-call-2021
https://www.gov.pl/web/ncbr/ogloszenie-o-planowanym-konkursie-w-ramach-programu-era-net-era-min-3
https://www.gov.pl/web/ncbr/cornet-31
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32 konkurs  
IV kwartał 

nie podano 

Digital Green Technology 
luty 2021 

 

IV konkurs na wspólne projekty badawczo-rozwojowe 
Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej NCBR w dniu ogłoszenia konkursu. 

POLLUX X / CORE 2021 
 

17/12/2020 21/04/2021 

Bilateralne, polsko-luksemburskie projekty w obszarze „Industrial and Service 
Transformation” obejmuje następujące zagadnienia: 

o Trusted data-driven economy and critical systems 
o Security and cybersecurity, reliability and trust 
o Cyber-physical systems 
o Future computer & communication systems 
o Autonomous and intelligent systems and robotics for earth and space 
o Fintech/RegTech and transformative applications of distributed ledger technologies 
o Fundamental tools and data-driven modelling and simulation  

Program dedykowany jest dla organizacji badawczych, przedsiębiorstw oraz grup 
podmiotów (w skład których wchodzi co najmniej jedna organizacja badawcza oraz co 
najmniej jedno przedsiębiorstwo). 
Budżet konkursu wynosi 2 000 000 zł 

 

AKCJE  COST 2021 

Termin otwarcia naboru 
wniosków 

Termin zamknięcia naboru 
wniosków 

Opis 

11/01/2021 29/10/2021 

Badania w ramach Akcji COST finansowane są bezpośrednio przez prowadzące je kraje/jednostki naukowe.  
Z budżetu COST pokrywane są koszty koordynacji.  

o Naukowcy z każdego kraju członkowskiego COST mogą zainicjować wspólną realizację nowej Akcji  
w dowolnej dziedzinie nauki i techniki; 

o Naukowcy sami określają przedmiot i zakres Akcji; 

http://www.fundusze.po.opole.pl/
mailto:fundusze@po.edu.pl
https://www.gov.pl/web/ncbr/wspolpraca-polska-niemcy--planowane-ogloszenie-4-konkursu
https://www.gov.pl/web/ncbr/pollux-x--core-2021
https://www.gov.pl/web/ncbr/pollux-x--core-2021
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o Przystąpienie kraju do udziału w konkretnej Akcji jest dobrowolne i zależy jedynie od narodowych 
priorytetów badawczych; 

o Koszty wszystkich prac badawczych ponoszone są bezpośrednio przez kraje prowadzące badania; 
o Elastyczna struktura, prosta implementacja i łatwe zarządzanie siecią. 

Możliwe działania w ramach akcji COST:  
o Spotkania, warsztaty i konferencje; 
o Granty na udział w konferencjach dla doktorantów i młodych naukowców; 
o Short-Term Scientific Missions (STSM); 
o Szkolenia (training schools); 
o Działania upowszechniające i publikacje. 

 
COST | European Cooperation in Science and Technology 
 

 

INICJATYWA EUREKA  
Inicjatywa EUREKA to zdecentralizowana sieć 45 państw, w tym państw europejskich oraz Unii Europejskiej, powołana w celu wspierania międzynarodowej współpracy w 
badaniach i rozwoju. Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane 
są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie 
istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi. 

Termin otwarcia naboru 
wniosków 

Termin zamknięcia naboru 
wniosków 

Alokacja Opis 

24/05/2021 24/09/2021 4 mln zł 

Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, 
realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu, wdrożenie nowej 
technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. 
Projekty EUREKI powinny spełniać następujące kryteria podstawowe: 

o realizacja we współpracy międzynarodowej, tzn. muszą w nich uczestniczyć 
przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich 
EUREKI; 

o ukierunkowanie rynkowe; 
o cywilny cel projektu; 
o przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi. 

http://www.fundusze.po.opole.pl/
mailto:fundusze@po.edu.pl
https://www.cost.eu/
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Konsorcja projektowe tworzone są oddolnie. 
 

www.eurekanetwork.org 

 

PROGRAM LIFE 
Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony i poprawy jakości środowiska 
oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian.  
Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja  
i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska; w tym przyrody. 
 

 
Nabór wniosków w ramach Programu LIFE w roku 2021 zostanie ogłoszony na stronach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)   
Już teraz można zgłaszać pomysły na wniosek pracownikom NFOŚiGW poprzez narzędzie do konsultowania koncepcji projektów LIFE – eKonsultantLIFE 
e-mail: ekonsultantlife@nfosigw.gov.pl 
tel. 22 45 90 254 / 22 45 90 402 w godz. 8.00-14.00. 

 
 

MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI 
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) ma na celu finansowe wspieranie międzynarodowych inicjatyw.  
Państwami członkowskimi Funduszu są Polska, Czechy, Węgry i Słowacja. 
 

Terminy naboru wniosków  
– nabór ciągły 

Opis 

 
01/02/2021 
01/06/2021 
01/10/2021 

o  

Podstawowym celem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego jest wsparcie współpracy pomiędzy państwami Grupy 
Wyszehradzkiej oraz ich wspólna reprezentacja w państwach trzecich. Wspierane finansowo są działania z zakresu rozwoju  
i promocji: 

o wymiany naukowej oraz badań naukowych, 
o wymiany młodzieży, 

http://www.fundusze.po.opole.pl/
mailto:fundusze@po.edu.pl
http://www.eurekanetwork.org/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/nabor-wnioskow/dofinansowanie-ze-srodkow-komisji-europejskiej/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/ekonsultantlife/
mailto:ekonsultantlife@nfosigw.gov.pl
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o współpracy w dziedzinie edukacji i kultury, 
o turystyki. 

Szkoły, instytucje, organizacje rządowe oraz pozarządowe z państw Grupy Wyszehradzkiej mogą ubiegać się o dofinansowanie 
projektów realizowanych wraz z innymi członkami Grupy Wyszehradzkiej, w ramach programów oferowanych przez 
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, w tym tzw. małych grantów i standardowych grantów. 

 
http://visegradfund.org 

 
e-mail: visegradfund@visegradfund.org 
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