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Biuro Zarządzania Projektami Unijnymi przedstawia Zestaw 

Informacji dotyczących mocliwości aplikacyjnych w ramach 

programów finansowanych z Unii Europejskiej, oraz krajowych 

środków przeznaczonych na rozwój nauki. W tym numerze: 
- Otwarte konkursy H2020 w 2015 r. 

- Warsztaty: "Jak napisać wniosek na indywidualny projekt badawczy w Programie 

Horyzont 2020 - porady eksperta" 

- Porozumienie z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji o finansowaniu 

infrastruktury badawczej 

 

 

W poprzednim Biuletynie nr 9/15 przedstawiono: 

- „Uczelnie przyszłości”: 5 miliardów złotych dla polskich uczelni i studentów 

- Szkolenie w Malborku: „Możliwości wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich w obszarze edukacji i 

szkoleń, młodzieży i sportu oraz w ramach programu Erasmus +” 

- Umiędzynarodowienie humanistyki – nowe konkursy w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Humanistyki 
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Otwarte konkursy H2020 w 2015 r. 

Do końca 2015 roku otwarte są konkursy we wszystkich trzech priorytetach programu Horyzont 
2020 oraz w celu szczegółowym „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”. 

O finansowanie badań można się starać m.in. w obszarachŚ transport, energia, bezpieczeństwo 
żywnoWciowe, zdrowie, Wrodowisko, bezpieczeństwo i nauki społeczne. 

Do końca roku MVP mogą aplikować do specjalnie dla nich dedykowanychŚ Instrumentu MVP i 

Szybkiej Vcieżki do Innowacji (Fast Track to Innovation). 

Jesienią po raz trzeci zostanie rozstrzygnięty konkurs dla innowatorek. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału i terminy zamknięcia konkursów programu 
Horyzont 2020 są na stronie Participant Portal. 

 

Warsztaty: "Jak napisać wniosek na indywidualny projekt badawczy 
w Programie Horyzont 2020 - porady eksperta" 

 19 czerwca 2015 r., w godz. 09:30-14.00 

Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12 

Gmach Główny, Aula PG 

Zaproszenie   Program   Formularz zgłoszeniowy 

  

Głównym celem warsztatów będzie przedstawienie zasad możliwoWci pozyskiwania grantów 
badawczych przez indywidualnych naukowców w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w 

programie Horyzont 2020. 

Zaprezentowane zostaną zasady udziału w programie oraz praktyczne aspekty aplikowania o grant, 
w tym porady eksperta Komisji Europejskiej oceniającego wnioski indywidualne składane w 
ramach Horyzontu 2020. 

Rejestracja  elektroniczna na szkolenie trwa do dnia 17 czerwca 2015 r., do godz. 13.00.  

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Liczba miejsc ograniczona. 

Kontakt w sprawie szkolenia: 

Joanna Kłosińska tel. 58 348 66 52 

więcej  

 

http://http/ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./0/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1&level4/t/EU.2.2./0/1/1&level4/t/EU.2.3./0/1/1&level3/t/EU.3./0/1/1&level4/t/EU.3.1./0/1/1&level4/t/EU.3.2./0/1/1&level4/t/EU.3.3./0/1/1&level4/t/EU.3.4./0/1/1&level4/t/EU.3.5./0/1/1&level4/t/EU.3.6./0/1/1&level4/t/EU.3.7./0/1/1&level3/t/EU.4./0/1/1&level3/t/EU.5./1/1/1&level3/t/EU.7./0/1/1&level2/t/Euratom/0/1/1&CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/0/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&Title,CallIdentifier.CallId/s//1/1/0&+DeadlineDate/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./0/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1&level4/t/EU.2.2./0/1/1&level4/t/EU.2.3./1/1/1&level3/t/EU.3./0/1/1&level4/t/EU.3.1./0/1/1&level4/t/EU.3.2./0/1/1&level4/t/EU.3.3./0/1/1&level4/t/EU.3.4./0/1/1&level4/t/EU.3.5./0/1/1&level4/t/EU.3.6./0/1/1&level4/t/EU.3.7./0/1/1&level3/t/EU.4./0/1/1&level3/t/EU.5./0/1/1&level3/t/EU.7./0/1/1&level2/t/Euratom/0/1/1&CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/0/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+DeadlineDate/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./0/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1&level4/t/EU.2.2./0/1/1&level4/t/EU.2.3./0/1/1&level3/t/EU.3./0/1/1&level4/t/EU.3.1./0/1/1&level4/t/EU.3.2./0/1/1&level4/t/EU.3.3./0/1/1&level4/t/EU.3.4./0/1/1&level4/t/EU.3.5./0/1/1&level4/t/EU.3.6./0/1/1&level4/t/EU.3.7./0/1/1&level3/t/EU.4./0/1/1&level3/t/EU.5./0/1/1&level3/t/EU.7./0/1/1&level2/t/Euratom/0/1/1&CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/0/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&Title,CallIdentifier.CallId/s//1/1/0&+DeadlineDate/desc
http://rpkgdansk.pl/images/pdf/Szkolenia/19_06_2015/Zaproszenie-19.06.2015_IF.pdf
http://rpkgdansk.pl/images/pdf/Szkolenia/19_06_2015/Program_19_06_2015_-IF.pdf
http://rpkgdansk.pl/szkolenia/688-szkolenie-jak-naisa-indywidualny-wniosek-porady-eksperta#80
http://rpkgdansk.pl/szkolenia/688-szkolenie-jak-naisa-indywidualny-wniosek-porady-eksperta
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Porozumienie z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji o finansowaniu 
infrastruktury badawczej 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz OWrodek Przetwarzania Informacji – 

Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) zawarły porozumienie o współpracy przy finansowaniu 
projektów strategicznej dla Polski infrastruktury badawczej. Swoje podpisy złożyli dziW prof. 
Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR oraz dr Olaf Gajl, dyrektor OPI PIB. 

Celem porozumienia jest wsparcie projektów infrastruktury badawczej, o charakterze 
ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej 
Infrastruktury Badawczej. Mają one zapewnić dostęp do infrastruktury badawczej dla 
przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych jej wykorzystaniem do własnych prac B+R. 
Na mapie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieWciło 53 punkty o kluczowym 
znaczeniu dla rozwoju polskiej nauki i gospodarki. 

Projekty finansowane będą ze Wrodków przewidzianych w działaniu 4.2 Rozwój nowoczesnej 
infrastruktury badawczej sektora nauki w ramach osi priorytetowej 4. Zwiększenie potencjału 
naukowo-badawczego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. 

więcej 

 
Jeżeli Macie Państwo pomysł na projekt, BZPU, służy wsparciem w zakresie technicznego i formalnego przygotowania 

wniosków. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel 402, Krzysztof Karaszewski, Owidiusz Moska.  

 

 

 

http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,3378,porozumienie-z-osrodkiem-przetwarzania-informacji-o-finansowaniu-infrastruktury-badawczej.html

