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Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2013 r. 

 

Działanie/poddziałanie 

PO IG 

Planowana 

data ogłoszenia i 

uruchomienia konkursu  

Miejsce 

ogłoszenia 

konkursu 

Termin ukończenia 

naboru 

projektów 

Kwota alokacji na 

konkurs  

 

Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii 

 

Działanie 1.1 Wsparcie 

badań naukowych dla 

budowy gospodarki opartej 

na wiedzy 

Poddziałanie 1.1.1  Projekty 

badawcze z wykorzystaniem 

metody foresight 

Nie planuje się kolejnego 

konkursu – alokacja została 

wyczerpana. 

Strony 

internetowe: 

www.ncbr.gov.pl 

www.opi.org.pl 

Poddziałanie 1.1.1 Projekty 

badawcze z wykorzystaniem 

metody foresight 

Nie planuje się kolejnego 

konkursu – alokacja została 

wyczerpana. 

- 

Poddziałanie 1.1.2 

Strategiczne programy badań 

naukowych i prac 

rozwojowych 

Nie planuje się kolejnego 

konkursu – alokacja została 

wyczerpana. 

Poddziałanie 1.1.2  
Strategiczne programy badań 

naukowych i prac 

rozwojowych 

Nie planuje się kolejnego 

konkursu – alokacja została 

wyczerpana. 

- 

Działanie 1.2 Wzmocnienie 

potencjału kadrowego nauki Projekt Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – tryb indywidualny 

Wsparcie dla odbiorców ostatecznych: 

Program VENTURES          

14.02.2013 

 

Strona internetowa 

FNP: 

www.fnp.org.pl 

 

Program VENTURES          

15.04.2013 

 

 

850 000 PLN 

   

Program TEAM  

Nie dotyczy – konkursy 

zakończono w 2012 r.  

Program TEAM  

Nie dotyczy – konkursy 

zakończono w 2012 r. 

- 

   

Program Międzynarodowe 

Projekty Doktoranckie 

(MPD) 

Nie dotyczy - konkursy 

zakończono w 2010 r. 

Program Międzynarodowe 

Projekty Doktoranckie 

(MPD) 

Nie dotyczy - konkursy 

zakończono w 2010 r. 

- 

Program WELCOME       
Nie dotyczy – konkursy 

zakończono w 2011 r. 

Program WELCOME  
Nie dotyczy – konkursy 

zakończono w 2011 r. 

- 

Program HOMING PLUS 

14.01.2013 

 

Program HOMING PLUS 

29.03.2013 

 

 

3 000 000 PLN 

   

Program POMOST 

14.01.2013 

 

Program POMOST 

29.03.2013 

 

 

2 900 000 PLN 

   

Działanie 1.3 Wsparcie 

projektów B+R na rzecz 

przedsiębiorców 

realizowanych przez 

jednostki naukowe 

 

Poddziałanie 1.3.1 

Projekty rozwojowe  

 

Nie planuje się kolejnego 

konkursu – alokacja została 

wyczerpana. 

Strony 

internetowe: 

www.ncbr.gov.pl 

 

Poddziałanie 1.3.1 

Projekty rozwojowe  

 

Nie planuje się kolejnego 

konkursu – alokacja została 

wyczerpana. 

- 

Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie 

ochrony własności 

przemysłowej 

 

Nie planuje się kolejnego 

konkursu – alokacja została 

wyczerpana. 

 

Strony 

internetowe: 

www.ncbr.gov.pl 

www.opi.org.pl 

Poddziałanie 1.3.2 
Wsparcie ochrony własności 

przemysłowej 

 

Nie planuje się kolejnego 

konkursu – alokacja została 

wyczerpana. 

- 
 

Działanie 1.4 Wsparcie 

projektów celowych 

 

Nie planuje się kolejnego 

konkursu – alokacja została 

wyczerpana. 

 

Strony 

internetowe: 

www.ncbr.gov.pl 

Nie planuje się kolejnego 

konkursu – alokacja została 

wyczerpana. 

 

 

 

 

- 
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Priorytet II Infrastruktura sfery B+R 

 

Działanie 2.1 Rozwój 

ośrodków o wysokim 

potencjale badawczym 

Nie planuje się kolejnego 

konkursu – alokacja została 

wyczerpana. 

Strona 

internetowa: 

www.ncbr.gov.pl 

Nie planuje się kolejnego 

konkursu – alokacja została 

wyczerpana. 

- 

Działanie 2.2 Wsparcie 

tworzenia wspólnej 

infrastruktury badawczej 

jednostek naukowych 

Nie planuje się kolejnego 

konkursu – alokacja została 

wyczerpana. 

Strona 

internetowa: 

www.ncbr.gov.pl 

Nie planuje się kolejnego 

konkursu – alokacja została 

wyczerpana. 

- 

Działanie 2.3 Inwestycje 

związane z tworzeniem 

infrastruktury 

informatycznej nauki 

** Strona 

internetowa: 

www.ncbr.gov.pl 

** 133 441 567,47 EUR 

 

W ogłoszeniu  

o ew. konkursie 

alokacja zostanie 

przeliczona  

z EUR na PLN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Kolejny konkurs w ramach działania 2.3 uzależniony jest od zatwierdzenia przez KE   

      realokacji środków pomiędzy osiami priorytetowymi POIG. 

 


