Informacja na temat obowiązku lub braku obowiązku realizacji projektów przez
polskich wnioskodawców we współpracy z partnerem/-ami z państwa darczyńców:
Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu
wg stanu na 16 października 2020 r.
UWAGA: Wizyty studyjne (Programy: Kultura, Rozwój przedsiębiorczości i innowacje, Edukacja)
z natury działania wymagają partnerstwa.

Nazwa programu

EDUKACJA

BADANIA
STOSOWANE

Czy realizacja
projektów
przez
polskiego
beneficjenta
z udziałem
partnera/ów
z państwdarczyńców
jest
obowiązkowa?

Działanie

Mobilność w szkolnictwie wyższym

TAK

Współpraca instytucjonalna –
kształcenie zawodowe na rzecz
poprawy jakości i dopasowania
kształcenia i szkolenia zawodowego
(VET) oraz zawodowego kształcenia
ustawicznego

TAK

Współpraca instytucjonalna na rzecz
poprawy jakości i dopasowania oferty
edukacyjnej na wszystkich poziomach
oraz we wszelkich formach
(z wyłączeniem VET i zawodowego
kształcenia ustawicznego)

TAK

Profesjonalny rozwój kadry –
doskonalenie zawodowe osób
pracujących w obszarze edukacji
formalnej i pozaformalnej

NIE*

Przemysł i technologie informacyjne,
żywność i zasoby naturalne, energia,
transport i klimat, rozwój społeczny
i gospodarczy, pojazdy bezzałogowe,
zdrowie i opieka społeczna

TAK

Wychwytywanie i składowanie
dwutlenku węgla

TAK

IdeaLab: Nabór poświęcony
przygotowaniu przełomowych,
interdyscyplinarnych koncepcji
projektów badawczych pod tematem
przewodnim "Miasta przyszłości: usługi
i rozwiązania"
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TAK

Planowane nabory
wg stanu na
16 października
2020 r.

Kolejny nabór
planowany
w I kwartale 2021 r.

GRIEG: Wspólne polsko-norweskie
projekty badawcze we wszystkich
dziedzinach naukowych

TAK

Idealab: Nabór poświęcony
przygotowaniu przełomowych,
interdyscyplinarnych koncepcji
projektów badawczych pod tematem
przewodnim "Managing treaths"

TAK

NIE*

ŚRODOWISKO

Adaptacja do zmian klimatu
i łagodzenia ich skutków, efektywność
energetyczna i odnawialne źródła
energii, w tym energia geotermalna
oraz energia z małych elektrowni
wodnych, ochrona środowiska
i ekosystemów, w tym gatunków
i ich siedlisk

NIE*

ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I INNOWACJE

Wsparcie innowacji w zakresie
zielonych technologii (green industry
innovation), innowacyjnych technologii
w obszarze wód morskich i
śródlądowych (blue growth), oraz
technologii w zakresie poprawy jakości
życia (welfare technology); małe granty
dla kobiet
Promocja różnorodności kulturowej

TAK

Wsparcie infrastruktury kultury

NIE*

Współpraca i zwalczanie
przestępczości

NIE*

Azyl i migracje

NIE*

Testowanie w praktyce rozwiązań
telemedycznych i z zakresu e-zdrowia
w wybranych działach medycyny np.
kardiologii, geriatrii, psychiatrii, opieki
paliatywnej

NIE*

BADANIA
PODSTAWOWE

KULTURA

SPRAWY
WEWNĘTRZNE

ZDROWIE
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Kolejne 2 nabory:
planowane
w listopadzie
2020 r. oraz
w II/III kwartale
2021 r.

Nabór planowany
w 2021 r.

Rozwój lokalny

NIE*

Nabór Kompletnych
Propozycji
Projektów, spośród
54 miast zakwalifikowanych do
II etapu konkursu,
potrwa do
30 października
2020 r. Następnie
ok 15 projektów
zostanie wybranych
do finansowania.

Przeciwdziałanie przemocy

NIE*

2 nabory planowane w I/II kwartale
2022 r.

ROZWÓJ LOKALNY

SPRAWIEDLIWOŚĆ

*

Realizacja projektów z możliwym, lecz nie wymaganym, udziałem partnera/-ów z państwdarczyńców (ewentualnie dodatkowo premiowana)
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