
instytucja 

finansująca
nazwa konkursu

termin składania 

wniosków

podmioty uprawnione do złożenia 

wniosku
kierownik projektu wartość dofinansowania co jest finansowane

strona www konkursu osoba do 

kontaktu
e-mail

nr 

kontaktowy

NCBR
EuroNanoMed 

III

do 21 stycznia 

2020 r. (17:00 

CET) składanie 

wniosków 

wstępnych; do 

10.06.2020 

(17:00, CEST) 

składanie 

pełnych 

wniosków

konsorcjum międzynarodowe 

Konsorcjum musi obejmować 

minimum 3 i maksymalnie 5 

uprawnionych partnerów z co 

najmniej trzech różnych krajów 

uczestniczących konkursie (lista 

krajów na stronie NCBR). 

W specjalnych okolicznościach 

maksymalna liczba partnerów 

może zostać zwiększona z 5 do 7. 

Każdy wniosek musi zawierać 

partnerów z co najmniej dwóch z 

trzech wymienionych poniżej 

kategorii: 

1. uniwersytet lub instytut 

badawczy; 

2. sektor kliniczny/zdrowie 

publiczne (zespoły badawcze 

pracujące w szpitalach lub innych 

zakładach opieki zdrowotnej;

3. przedsiębiorstwo.

Po stronie polskiej konieczne jest 

dodatkowo konsorcjum jednostki 

naukowej z przedsiębiorcą

koordynator 

konsorcjum i PI 

każdego partnera 

projektu przedstawiają 

krótkie CV z wykazem 

do pięciu publikacji w 

ciągu ostatnich pięciu 

lat, wykazując 

kompetencje do 

realizacji projektu 

wartość projektu do 200 

000 euro, w tym 

wynagrodzenia dla 

kierownika 

(koordynatora/ PI), 

naukowców, techników i 

innych pracowników 

pomocniczych w zakresie, 

w jakim są zatrudnieni do 

realizacji zadań w 

projekcie

badania obejmujące zagadnienia z 

zakresu nanomedycyny

https://www.ncbr.gov.

pl/programy/programy-

miedzynarodowe/wspo

lpraca-

wielostronna/inicjatyw

y-typu-era-net/era-

net/medical/euronano

med-iii/iv-konkurs-jtc-

2020/

Magdalena 

Bogdan

magdalena.bogdan@

umb.edu.pl
85 748 5655

MNiSW
DIAMENTOWY 

GRANT
27.01.2020 uczelnia

wybitnie uzdolniony:

- absolwent studiów 

pierwszego stopnia, 

który otrzymał tytuł 

zawodowy licencjata 

lub inżyniera albo 

równorzędny w roku 

ogłoszenia konkursu 

lub

- student jednolitych 

studiów magisterskich 

lub odpowiednich, 

który ukończył trzeci 

rok studiów w roku 

ogłoszenia konkursu i 

kontynuuje naukę, a w 

przypadku jednolitych 

studiów magisterskich 

trwających 6 lat – 

student, który ukończył 

czwarty rok studiów w 

roku ogłoszenia 

konkursu i kontynuuje 

naukę

do 220 tys. zł/4 lata

grant na własne badania wybitnie 

uzdolnionej osoby; wynagrodzenie nie 

może przekraczać 2,5 tys. zł miesięcznie 

https://www.gov.pl/we

b/nauka/ogloszenie-ix-

edycji-konkursu-w-

ramach-programu-

diamentowy-grant

Magdalena 

Bogdan

magdalena.bogdan@

umb.edu.pl
85 748 5655

NCBR TANGO 4

od 29 listopada 

2019 r. do 30 

czerwca 2020 r. z 

podziałem na 

rundy: runda I: 

od 29 listopada 

2019 roku do 31 

stycznia 2020 

roku,runda II: od 

1 lutego 2020 

roku do 15 

kwietnia 2020 

roku,runda III: 

od 16 kwietnia 

2020 roku do 30 

czerwca 2020 

roku (do godz. 

16:00)

trzy ścieżki do wyboru, w zależności 

od formuły projektu

osoba, która kierowała 

projektem bazowym 

lub uzyskała pisemną 

zgodę kierownika 

projektu bazowego do 

pełnienia funkcji 

kierownika w projekcie 

TANGO 4. Projekt 

bazowy - projekt 

badawczy obejmujący 

badania podstawowe, 

finansowany w ramach 

jednego z konkursów 

krajowych lub 

międzynarodowych 

Narodowego Centrum 

Nauki (z wyłączeniem 

konkursów: ETIUDA, 

FUGA, UWERTURA i 

MINIATURA), którego 

wyniki stanowią 

podstawę do realizacji 

projektu zgłoszonego w 

ramach Tango 4. 

Realizacja projektu 

bazowego powinna 

zakończyć się nie 

wcześniej niż 15 marca 

2016 r.

Ewa 

Andruszkiewicz

ewa.andruszkiewicz

@umb.edu.pl
85 686 5118

Komisja 

Europejska

ERC 

Consolidator 

Grants

04.02.2020

uczelnia - instytucja goszcząca; 

wniosek przygotowuje naukowiec 

w porozumieniu z wybraną przez 

siebie instytucją goszczącą

osoby, które są 7-12 lat 

po uzyskaniu stopnia 

doktora (okres ten 

może być przedłużony 

ze względu na np. urlop 

macierzyński) 

2 mln euro/5 lat

grant pozwala dokonać konsolidacji 

pierwszego niezależnego zespołu lub 

programu badawczego. Koszty projektu 

obejmują: 

- wynagrodzenie osób pracujących w 

projekcie,

- zakupy aparatury i usług,

- szkolenia i wyjazdy,

- podwykonawstwo,

- rozpowszechnianie wyników badań (w 

tym publikacje), 

- koszty pośrednie

https://erc.europa.eu/f

unding/consolidator-

grants

Maria Szlachta
maria.szlachta@umb.

edu.pl
85 686 5116

informacje o konkursie dostępne na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 

https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=33789&L=324

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inicjatywy-typu-era-net/era-net/medical/euronanomed-iii/iv-konkurs-jtc-2020/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inicjatywy-typu-era-net/era-net/medical/euronanomed-iii/iv-konkurs-jtc-2020/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inicjatywy-typu-era-net/era-net/medical/euronanomed-iii/iv-konkurs-jtc-2020/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inicjatywy-typu-era-net/era-net/medical/euronanomed-iii/iv-konkurs-jtc-2020/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inicjatywy-typu-era-net/era-net/medical/euronanomed-iii/iv-konkurs-jtc-2020/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inicjatywy-typu-era-net/era-net/medical/euronanomed-iii/iv-konkurs-jtc-2020/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inicjatywy-typu-era-net/era-net/medical/euronanomed-iii/iv-konkurs-jtc-2020/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inicjatywy-typu-era-net/era-net/medical/euronanomed-iii/iv-konkurs-jtc-2020/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inicjatywy-typu-era-net/era-net/medical/euronanomed-iii/iv-konkurs-jtc-2020/
https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant
https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant
https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant
https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant
https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=33789&L=324
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=33789&L=324


NCBR

Pre-Clinical 

Research to 

Develop 

Effective 

Therapies for 

Rare Diseases

do 18 lutego 

2020 do godz. 

14:00 (CET) - 

wnioski wstępne; 

do 16 czerwca 

2020 do godz. 

14:00 (CEST) - 

wnioski pełne

konsorcjum międzynarodowe

Partnerzy należący do jednej z 

następujących kategorii:

1. uczelnie

2. sektor kliniczny/zdrowie 

publiczne (zespoły badawcze 

pracujące w szpitalach)

3. przedsiębiorstw

każdy główny badacz 

dodaje swoje krótkie 

CV, opis głównej 

dziedziny badań i 

wykaz 5 najbardziej 

istotnych publikacji z 

ostatnich pięciu lat 

związanych z 

badaniami opisanymi 

we wniosku

maksymalny budżet 

pojedynczego projektu 

nie może przekroczyć 

200 000 EUR, niezależnie 

od liczby partnerów z 

Polski w tym projekcie

wnioski muszą obejmować co najmniej 

jedno z następujących zagadnień: 

- opracowywanie nowatorskich terapii w 

warunkach przedklinicznych, 

- stosowanie modeli chorób 

odpowiednich do rozwoju produktu 

leczniczego zgodnie z wytycznymi EMA, 

- opracowanie biomarkerów 

predykcyjnych i farmakodynamicznych 

(PD) przy wykorzystaniu odpowiednich 

metod analitycznych (np. OMICS) w  

warunkach przedklinicznych w celu 

monitorowania skuteczności terapii, 

- badania dotyczące wczesnego 

(przedklinicznego) stadium rozwoju 

leków (z wyłączeniem badań klinicznych 

fazy 1-4)

https://www.ncbr.gov.

pl/programy/programy-

miedzynarodowe/wspo

lpraca-

wielostronna/inne-

inicjatywy-

wielostronne/ejp-rd/ii-

konkurs-jtc-2020/

Magdalena 

Bogdan

magdalena.bogdan@

umb.edu.pl
85 748 5655

NCN MOZART 21.02.2020

uczelnia, konsorcjum;

polskie zespoły badawcze składają 

wniosek o sfinansowanie projektu 

wspólnie z partnerskim zespołem 

austriackim 

kierownikiem polskiego 

zespołu badawczego 

może być osoba, która 

w momencie składania 

wniosku posiada co 

najmniej stopień 

naukowy doktora

minimalna wysokość 

finansowania dla polskiej 

części projektu na cały 

okres jego realizacji (2 lub 

3 lata): 150 tys. zł;

maksymalna wartość 

finansowania: nie jest 

określona (koszty muszą 

być zasadne)

polsko-austriackie projekty badawcze, w 

tym: 

- środki na wynagrodzenie dla zespołu 

badawczego, 

- stypendia dla studentów lub 

doktorantów, 

- zakup lub wytworzenie aparatury 

naukowo-badawczej

- inne koszty związane z wydatkami 

niezbędnymi do realizacji projektu 

badawczego

https://www.ncn.gov.p

l/ogloszenia/konkursy/

mozart

Maria Szlachta
maria.szlachta@umb.

edu.pl
85 686 5116

NCN SONATINA 4

do 16 marca 

2020 r. do 

godziny 16:00.

uczelnia, osoba fizyczna

posiada stopień 

naukowy doktora 

uzyskany w okresie do 

3 lat przed rokiem 

wystąpienia z 

wnioskiem lub któremu 

stopień naukowy 

doktora zostanie 

nadany do 30 czerwca 

2020 r.

zatrudnienie kierownika 

projektu badawczego w 

pełnym wymiarze czasu 

pracy, na podstawie 

umowy o pracę, w 

podmiocie innym niż 

podmiot, w którym 

kierownik projektu 

uzyskał stopień naukowy 

doktora

badania podstawowe, rozumiane jako 

prace empiryczne lub teoretyczne 

mające przede wszystkim na celu 

zdobywanie nowej wiedzy o podstawach 

zjawisk i obserwowalnych faktów bez 

nastawienia na bezpośrednie 

zastosowanie komercyjne, jak i badania 

aplikacyjne, rozumiane jako prace 

ukierunkowane na zdobycie nowej 

wiedzy oraz umiejętności, nastawione 

na opracowywanie nowych produktów, 

procesów lub usług, lub wprowadzanie 

do nich znaczących ulepszeń. W 

projekcie musi zostać zaplanowany staż 

zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy 

w wybranym przez kierownika projektu 

zagranicznym ośrodku naukowym

https://ncn.gov.pl/oglo

szenia/konkursy/sonati

na4

Mariola 

Maciejak     

mariola.maciejak@u

mb.edu.pl
85 686 5229

NCN ETIUDA 8 

do 16 marca 

2020 r. do 

godziny 16:00.

osoba fizyczna

uczestnik studiów 

doktoranckich lub osób 

mających otwarty 

przewód doktorski 

(obowiązek uzyskania 

stopnia naukowego 

doktora w terminie do 

12 miesięcy po 

zakończeniu pobierania 

stypendium 

naukowego i nie 

wcześniej niż 6 miesięcy 

od czasu rozpoczęcia 

jego pobierania)

stypendium doktorskie -

obejmuje środki na 

stypendium naukowe 

oraz staż zagraniczny 

trwający od 3 do 6 

miesięcy

- stypendium naukowe w wysokości 

5000 zł miesięcznie na okres 

przygotowania rozprawy doktorskiej, nie 

krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 

miesięcy;                                                                  

- staż zagraniczny trwający od 3 do 6 

miesięcy w wybranym ośrodku 

naukowym, zobowiązanie do jego 

realizacji w trakcie pobierania 

stypendium naukowego lub do 12 

miesięcy po zakończeniu jego pobierania

https://ncn.gov.pl/oglo

szenia/konkursy/etiuda

8

Mariola 

Maciejak,     

Anna Łabieniec-

Matusiewicz

mariola.maciejak@u

mb.edu.pl, 

anna.labieniec-

matusiewicz@umb.e

du.pl

85 686 5229, 

85 748 5514

NCBR LIDER
od 16.01.2020 r. 

do 16.03.2020 r.

doktoranci lub nauczyciele 

akademiccy, którzy  nie posiadają 

stopnia doktora albo posiadają 

stopień doktora, od uzyskania 

którego nie upłynęło 7 lat 

-  jest autorem 

publikacji w 

renomowanych 

czasopismach 

naukowych bądź 

posiada patenty lub 

wdrożenia

- pozyskał do 

współpracy jednostkę 

naukową, która 

posiada siedzibę w 

Polsce i która zatrudni 

kierownika projektu 

oraz członków 

utworzonego przez 

niego zespołu 

maksymalna wysokość 

dofinansowania projektu 

wynosi 1,5 mln PLN

poszerzenie kompetencji młodych 

naukowców w samodzielnym 

planowaniu prac badawczych oraz 

zarządzaniu własnym zespołem 

badawczym, podczas realizacji 

projektów badawczych, których wyniki 

mogą mieć zastosowanie praktyczne i 

posiadają potencjał wdrożeniowy

https://www.ncbr.gov.

pl/index.php?id=34371

&L=474

Anna Łabieniec-

Matusiewicz

anna.labieniec-

matusiewicz@umb.e

du.pl

85 748 5514

NCN DIOSCURI 23.03.2020

wnioskodawca (naukowiec) składa 

wspólny wniosek do konkursu wraz 

z polską instytucją naukową

naukowiec ze stopniem 

doktora do 15 lat po 

uzyskaniu tego stopnia, 

niezatrudniony na 

umowę o pracę w 

instytucji z którą składa 

wniosek, w ciągu 2 

ostatnich lat przed 

upływem terminu 

składania wniosku

300 000 euro/rok przez 

okres 5 lat, z możliwością 

przedłużenia na kolejne 5 

lat (pod warunkiem 

pozytywnej oceny i 

dostępności środków)

działalność Centrów Doskonałości 

Naukowej Dioscuri współpracujących z 

niemiecką Jednostką Mentorską w celu 

wzmocnienia współpracy naukowej 

pomiędzy Polską i Niemcami. W tym:

- wynagrodzenie kierownika Centrum 

Dioscuri (laureata konkursu Dioscuri) w 

wysokości 100 000 euro rocznie;

- wynagrodzenia członków zespołu 

naukowego Centrum Dioscuri oraz 

stypendiów naukowych;

- koszty działalności naukowej Centrum 

Dioscuri (koszty materiałów, podróży, 

publikacji, innej aktywności naukowej, 

itd.);

- koszty współpracy z niemieckim 

partnerem.

W ramach finansowania nie 

przewidziano kosztów pośrednich dla 

Instytucji naukowej, kosztów obsługi 

administracyjnej i finansowej oraz 

aparatury naukowo-badawczej i 

infrastruktury

https://ncn.gov.pl/dios

curi/dioscuri3/
Maria Szlachta

maria.szlachta@umb.

edu.pl
85 686 5116

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inne-inicjatywy-wielostronne/ejp-rd/ii-konkurs-jtc-2020/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inne-inicjatywy-wielostronne/ejp-rd/ii-konkurs-jtc-2020/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inne-inicjatywy-wielostronne/ejp-rd/ii-konkurs-jtc-2020/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inne-inicjatywy-wielostronne/ejp-rd/ii-konkurs-jtc-2020/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inne-inicjatywy-wielostronne/ejp-rd/ii-konkurs-jtc-2020/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inne-inicjatywy-wielostronne/ejp-rd/ii-konkurs-jtc-2020/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inne-inicjatywy-wielostronne/ejp-rd/ii-konkurs-jtc-2020/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inne-inicjatywy-wielostronne/ejp-rd/ii-konkurs-jtc-2020/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina4
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina4
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina4
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda8
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda8
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda8
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=34371&L=474
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=34371&L=474
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=34371&L=474
https://ncn.gov.pl/dioscuri/dioscuri3/
https://ncn.gov.pl/dioscuri/dioscuri3/


NCBR

PROJEKTY 

APLIKACYJNE 

(Poddziałanie 

4.1.4 POIR)

od 3 lutego do 3 

kwietnia 2020 r.

konsorcja krajowe, w których skład 

wchodzi minimum jedna jednostka 

naukowa i jedno przedsiębiorstwo. 

Projekty mogą być realizowane we 

wszystkich województwach Polski 

poza woj. mazowieckim

kierownik B+R wskazuje 

realizowane projekty, w 

tym projekty w 

konsorcjum oraz 

najważniejsze 

publikacje naukowe 

związane z tematem 

projektu

minimalna wartość 

kosztów kwalifikowalnych 

projektu wynosi 1 mln 

PLN

dofinansowanie w konkursie można 

uzyskać na realizację badań 

przemysłowych, prac rozwojowych 

(obowiązkowych w projekcie) oraz prac 

przedwdrożeniowych

https://www.ncbr.gov.

pl/programy/fundusze-

europejskie/poir/aktua

lnosci/aktualnosci/aktu

alnosci-

szczegoly/news/oglosz

enie-konkursu-

24142019-projekty-

aplikacyjne-60025/

Ewa 

Andruszkiewicz

ewa.andruszkiewicz

@umb.edu.pl
85 686 5118

KE

Digital 

diagnostics – 

developing tools 

for supporting 

clinical 

decisions by 

integrating 

various 

diagnostic data

07.04.2020

konsorcjum składające się z 

minimum trzech instytucji z trzech 

różnych krajów

- 8-15 mln euro/5 lat 

opracowanie narzędzi, platform lub 

usług, które będą wykorzystywać 

informacje dostarczane za pomocą 

najodpowiedniejszych środków 

diagnostycznych dla określonego 

obszaru, prowadząc do dokładnej, 

szczegółowej, ustrukturyzowanej, 

systemowej i priorytetowej oceny stanu 

zdrowia pacjenta

https://ec.europa.eu/i

nfo/funding-

tenders/opportunities/

portal/screen/opportu

nities/topic-details/sc1-

bhc-06-2020

Maria Szlachta
maria.szlachta@umb.

edu.pl
85 686 5116

KE

ERA-NET: 

Sustained 

collaboration of 

national and 

regional 

programmes in 

cancer research

07.04.2020

konsorcjum składające się z 

minimum trzech instytucji z trzech 

różnych krajów*

- 5 mln euro/5 lat

ujednolicenie krajowych, regionalnych 

programów finansowania badań 

translacyjnych nad rakiem poprzez 

wdrożenie międzynarodowego konkursu 

współfinansowanego przez UE, w 

wyniku którego granty zostaną 

przekazane stronom trzecim

https://ec.europa.eu/i

nfo/funding-

tenders/opportunities/

portal/screen/opportu

nities/topic-details/sc1-

hco-14-2020

Maria Szlachta
maria.szlachta@umb.

edu.pl
85 686 5116

KE

Actions in 

support of the 

International 

Consortium for 

Personalised 

Medicine

07.04.2020

konsorcjum składające się z 

minimum trzech instytucji z trzech 

różnych krajów*

-
1,5-2 mln euro/min. 4 

lata

wdrażanie i rozszerzanie zasięgu 

działania inicjatywy ICPerMed

https://ec.europa.eu/i

nfo/funding-

tenders/opportunities/

portal/screen/opportu

nities/topic-details/sc1-

hco-01-2018-2019-

2020

Maria Szlachta
maria.szlachta@umb.

edu.pl
85 686 5116

KE

AI for Genomics 

and 

Personalised 

Medicine

22.04.2020

konsorcjum składające się z 

minimum trzech instytucji z trzech 

różnych krajów

- max. 10 mln euro/5 lat

opracowanie i przetestowanie rozwiązań 

sztucznej inteligencji do łączenia 

repozytoriów genomicznych w całej UE, 

w tym banków danych „-omicznych”, 

danych związanych ze zdrowiem, 

biobanków i innych rejestrów (w tym np. 

rejestrów chorób rzadkich), z myślą o 

wsparciu badań klinicznych i 

podejmowania decyzji klinicznych

https://ec.europa.eu/i

nfo/funding-

tenders/opportunities/

portal/screen/opportu

nities/topic-details/dt-

tds-04-2020

Maria Szlachta
maria.szlachta@umb.

edu.pl
85 686 5116

KE

Personalised 

early risk 

prediction, 

prevention and 

intervention 

based on 

Artificial 

Intelligence and 

Big Data 

technologies

22.04.2020

konsorcjum składające się z 

minimum trzech instytucji z trzech 

różnych krajów

- 4-6 mln euro/5 lat

projekty powinny opierać się na 

wynikach projektów z Horyzontu 2020 i 

aktualnym stanie wiedzy w 

technologiach informacyjno-

komunikacyjnych w zakresie wczesnego 

przewidywania ryzyka oraz wprowadzać 

innowacyjne rozwiązania ICT poprzez 

dane, analizy danych, zaawansowane 

lub nowatorskie technologie cyfrowe, 

usługi, produkty, zmiany organizacyjne i 

własność danych obywateli, które 

prowadzą do bardziej efektywnych 

systemów opieki zdrowotnej

https://ec.europa.eu/i

nfo/funding-

tenders/opportunities/

portal/screen/opportu

nities/topic-details/sc1-

dth-02-2020

Maria Szlachta
maria.szlachta@umb.

edu.pl
85 686 5116

KE

Research and 

Innovation Staff 

Exchange

28.04.2020

konsorcjum składające się z 

minimum trzech instytucji z trzech 

różnych krajów

- 2,4 mln euro/4 lata

badania naukowe realizowane w 

oparciu o wymianę pracowników 

naukowych na dowolnym etapie kariery 

i pracowników technicznych 

zaangażowanych bezpośrednio w 

realizację projektu od strony 

merytorycznej. Pracowników można 

wysyłać na okres od 1 do 12 miesięcy do 

partnerów z innego kraju i sektora w 

Europie (sektor akademicki <=> sektor 

pozaakademicki), lub pomiędzy krajami 

znajdującymi się w UE i krajach 

stowarzyszonych z Programem a krajami 

tzw. trzecimi

https://ec.europa.eu/i

nfo/funding-

tenders/opportunities/

portal/screen/opportu

nities/topic-

details/msca-rise-2020

Maria Szlachta
maria.szlachta@umb.

edu.pl
85 686 5116

KE

konkursy w 

ramach 

wyzwania 

Zdrowie, zmiany 

demograficzne i 

dobrostan

kwiecień 2020

konsorcjum składające się z 

minimum trzech instytucji z trzech 

różnych krajów*

- 100%*

projekty w zakresie zdrowia dotyczące: 

skutecznej integracji 

zindywidualizowanych podejść do usług 

medycznych i systemów opieki 

zdrowotnej, zwalczania chorób 

zakaźnych i rosnącego zagrożenia 

opornością na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, globalnego 

wzrostu chorób przewlekłych, roli 

środowiska w zdrowiu, potencjału 

cyfrowego w zakresie innowacji 

zdrowotnych i opieki zdrowotnej, 

innowacji w opiece zdrowotnej i 

przemyśle, etc.

https://ec.europa.eu/i

nfo/funding-

tenders/opportunities/

portal/screen/opportu

nities/topic-

search;freeTextSearchK

eyword=;typeCodes=1;

statusCodes=31094502

;programCode=H2020;

programDivisionCode=

31047894;focusAreaCo

de=null;crossCuttingPri

orityCode=null;callCo

Maria Szlachta
maria.szlachta@umb.

edu.pl
85 686 5116

KE
inne konkursy w 

Horyzoncie 2020
2020

konsorcjum składające się z 

minimum trzech instytucji z trzech 

różnych krajów*

- 100%*
projekty dotyczące różnych dyscyplin 

oraz interdyscyplinarne

https://ec.europa.eu/i

nfo/funding-

tenders/opportunities/

portal/screen/opportu

nities/topic-

search;freeTextSearchK

eyword=;typeCodes=1;

statusCodes=31094502

;programCode=H2020;

programDivisionCode=

null;focusAreaCode=nu

ll;crossCuttingPriorityC

ode=null;callCode=Defa

ult;sortQuery=opening

Date;orderBy=asc;only

Tenders=false;topicList

Key=topicSearchTableP

ageState

Maria Szlachta
maria.szlachta@umb.

edu.pl
85 686 5116

*w zależności od konkretnego konkursu
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