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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: 
- Medycyna przyszłości juc niedługo nad Wisłą - nowe konkursy NCBR dla 

innowacyjnej medycyny 

- POLONEZ – dokumentacja konkursowa w języku angielskim 

- Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach MAESTRO 7, HARMONIA 7 

i SONATA BIS 5 

 

 

 

 

W poprzednim Biuletynie nr 15/15 przedstawiono: 

- Dzień informacyjny: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan – 18 września 2015 

- Europejska Karta Naukowca i Kodeks w HORYZONCIE 2020 – spotkanie informacyjne 

- MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5 – formularze wniosków dostępne 

 

 

 

 

 

 

 

byczymy przyjemnej lektury  
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Medycyna przyszłości już niedługo nad Wisłą - nowe konkursy NCBR 

dla innowacyjnej medycyny 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza kolejny konkurs w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na projekty B+R w obszarze innowacyjnej medycyny 

przygotowano dla przedsiębiorców 95 mln zł. 

 

To już drugi nabór w programie sektorowym INNOMED. Jest on realizowany przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z firmami zrzeszonymi w Polskiej Platformie 
Technologicznej Innowacyjnej Medycyny, które współfinansują projekty. Konkurs jest skierowany 
do przedsiębiorców lub konsorcjów przedsiębiorstw i ma na celu finansowanie badań naukowych i 
prac rozwojowych w zakresie poszukiwania innowacyjnych leków, nowoczesnych metod 

terapeutycznych, a także nowych technologii produkcji leków generycznych. 
 

II konkurs programu INNOMED jest organizowany w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy 
B+R” PO Inteligentny Rozwój, służącemu realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla 

rozwoju poszczególnych branż i sektorów gospodarki. Budżet konkursu wynosi 95 mln zł. Nabór 
wniosków potrwa od 1 września do 1 października br. a maksymalna wartość dofinansowania 
jednego projektu wynosi 10 mln zł. 
 

Na projekty badawczo-rozwojowe z branży medycznej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
przeznaczyło już ponad miliard złotych. W ramach I konkursu INNOMED wsparcie w wysokości 
110 mln zł otrzymało 17 konsorcjów. Natomiast w ramach strategicznego programu „Profilaktyka i 
leczenie chorób cywilizacyjnych” STRAEGMED, NCBR wsparło innowacyjne projekty kwotą 
ponad 670 mln zł. Nabór wniosków w trzecim konkursie o budżecie 115 mln zł rozpocznie się już 
15 września. 
 

Szczegółowe informacje o konkursie i programie INNOMED są dostępne na stronie NCBR 

 

POLONEZ – dokumentacja konkursowa w języku angielskim 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursu POLONEZ 1 przeznaczonego dla 
naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w Polsce. Wnioski 

należy składać za pomocą systemu OSF, który zostanie otwarty 15 września 2015 r., w dniu 
ogłoszenia konkursu. 

Ogłoszenie konkursu: 15 września 2015 r. 

Termin składania wniosków: 15 grudnia 2015 r. 

 

 

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs2122015innomed/
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do


NEWSLETTER 

Biuletyn BZPU 16/15 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją przygotowania wniosku: POLONEZ 1 Guidelines for 

Applicants. 

Dokumentacja konkursowa: 

 POLONEZ 1 Call Text  

o Attachment 1: Application Form 

o Attachment 2: Evaluation Sheet 

o Attachment 3: Eligible Costs 

o Attachment 4: Declarations of the Host 

o Attachment 5: State Aid 

Dokumentacja w języku polskim 

więcej informacji 

 

Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach MAESTRO 7, 
HARMONIA 7 i SONATA BIS 5 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wypełniania i składania wniosków w 
konkursach MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5 ogłoszonych 15 czerwca br., które 
zostały udostępnione w zakładce Instrukcje przygotowania wniosków. 

 
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.  

 

 

 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2015_08_POLONEZ%201_guidelines_for_applicants.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2015_08_POLONEZ%201_guidelines_for_applicants.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2015_07_POLONEZ1_Call_Text.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2015_07_POLONEZ1_Call_Text_Attachment_1_APPLICATION_FORM.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2015_07_POLONEZ1_Call_Text_Attachment_2_EVALUATION_SHEET.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2015_07_POLONEZ1_Call_Text_Attachment_3_ELIGIBLE_COSTS.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2015_07_POLONEZ1_Call_Text_Attachment_4_DECLARATIONS_OF_THE_HOST.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2015_07_31_POLONEZ1_Call_Text_Attachment_5_STATE_AID.pdf
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-06-24-zapowiedz-polonez1?language=pl
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-07-31-polonez-dokumentacja
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/maestro/instrukcja-maestro7
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/harmonia/instrukcja-harmonia7
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/sonata-bis/instrukcja-sonata-bis5
http://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

