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Zasady ogólne  

Beneficjenci - instytucje publiczne, jst, 

NGOs, przedsiębiorstwa, uczelnie i inne 

Promowanie partnerstw 

Nabór - minimum 2 miesiące 

Dokumentacja dostępna (PL/ENG):  

strona internetowa OP i KPK   



Konkursy zamknięte  

•22 złożone wnioski 

Dialog społeczny  Dialog społeczny – Godna Praca 
Innovation Norway 

• 214 złożonych wniosków 

Rozwój lokalny Rozwój lokalny 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

• 205 zgłoszeń  

Badania podstawowe (IdeaLab) Badania podstawowe (IdeaLab) 
Narodowe Centrum Nauki 



Konkursy otwarte  

Edukacja 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

• profesjonalny rozwój kadry, mobilność w szkolnictwie wyższym dla 
studentów i pracowników, współpraca instytucjonalna na  rzecz  poprawy  
jakości  i  dopasowania  kształcenia 

•  nabór do 15 września 2019 

 

Badania podstawowe (GRIEG) 
Narodowe Centrum Nauki 

• polsko-norweskie projekty badawcze we wszystkich dziedzinach nauk 

• nabór do 28 października 2019 



Konkursy planowane 

(IV kw. 2019 - 2021)  
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BADANIA 

Badania podstawowe 
Narodowe Centrum Nauki 

Badania stosowane 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

• POLS: mobilność naukowców 
• grudzień 2019/styczeń 2020 

 

• POLNOR: partnerskie projekty  
badawcze (w tym CCS) 

• wrzesień 2019 
 

• IdeaLab 
• listopad 2019 

 
• Fundusz Małych Grantów  
      dla kobiet naukowców 
• II kw. 2020 



KULTURA 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

zarządzanie dziedzictwem kulturowym – inwestycje 

• rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz innowacyjne wykorzystanie 
infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego 

• nabór: IV kwartał 2019 roku 
 

współpraca kulturalna – projekty partnerskie 

• rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami i uczestnikami życia 
kulturalnego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy podmiotami 
polskimi instytucjami a instytucjami z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu 

• nabory: IV kwartał 2019, III kw. 2020, II kw. 2021 



INNOWACJE I ROZWÓJ 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
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green industry innovation - innowacje  

w zakresie zielonych technologii  

blue growth  – innowacyjne technologie  

w obszarze wód morskich i śródlądowych 

welfare technology - technologie w zakresie 

poprawy jakości życia  

małe granty na rozwój innowacyjności przedsiębiorstw 

zarządzanych przez kobiety we wszystkich trzech powyższych 
obszarach tematycznych 



SPRAWY WEWNĘTRZNE 
Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych 

współpraca i zwalczanie przestępczości 

• wsparcie międzynarodowej współpracy policyjnej i zwalczanie 
przestępczości, w tym działania zmierzające do poprawy zdolności 
dochodzeniowej i współpracy z organizacjami międzynarodowymi   
takimi jak Europol, Eurojust, Interpol i Frontex  

• wrzesień / październik 2019 

azyl i migracje  

• wspieranie dobrowolnych powrotów oraz usługi dla małoletnich bez 
opieki ubiegających się o azyl i dla innych grup o specjalnych potrzebach  

• I kw. 2020 



ŚRODOWISKO 
Ministerstwo Środowiska 

1. ochrona gatunków i 
siedlisk, 

2. ochrona przed 
inwazyjnymi 
gatunkami obcymi  

3. efektywność 
energetyczna 
budynków szkolnych 

4. wysokosprawna 
kogeneracja 
przemysłowa 

5. zielono-niebieska 
infrastruktura w 
miastach  

1. podniesienie 
świadomości w 
zakresie zmian 
klimatu  

2. środowisko i 
ekosystem (małe 
granty) 

3. miejskie systemy 
grzewcze  

4. instalacje do 
produkcji paliwa z 
drewna i biomasy 
rolnej 

1. gospodarka o 
obiegu zamkniętym  

2. źródła ciepła z 
wykorzystaniem 
energii geotermalnej 

3. wydajność małych 
elektrowni wodnych  

• grudzień 2019 

• styczeń 2020 

• luty 2020 



ZDROWIE 
Ministerstwo Zdrowia 

testowanie rozwiązań telemedycznych  
i e-zdrowia oraz profilaktyka w kardiologii, 

geriatrii, psychiatrii, opieki paliatywnej, diabetologii, położnictwa, 
chorób przewlekłych  

I kw. 2021 



Wszystkie nabory  
publikowane są na bieżąco  

na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego: 
 

https://www.eog.gov.pl 

Dziękuję za uwagę 


