
ERA-NET Cofund Smart Urban Futures

Konkurs otwarty od 16 grudnia 2015



Informacje wstępne

• Konkurs w ramach JPI Urban Europe i Horyzont 2020

• Otwarcie 16 grudnia 2015

• Ewaluacja dwuetapowa

• Budżet konkursu 23.8 mln euro

• Kraje członkowskie (18)

Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, 

Litwa, Łotwa, Holandia, Norwegia, Polska, 

Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, 

Turcja, Wielka Brytania, Włochy



Informacje wstępne

• ERA-NET Cofund Smart Urban Futures wspiera 

międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty 

badawcze odpowiadające na wyzwania 

współczesnych miast i obszarów 

zurbanizowanych

• Jest to czwarty konkurs sieci JPI Urban Europe z 

finansowym wsparciem Komisji Europejskiej w 

ramach Horyzontu 2020.

• JPI Urban Europe już od kilku lat inicjuje 

wspólne, międzynarodowe konkursy badawcze 

w dziedzinie zrównoważonego rozwoju miast. 



Tematyka konkursu

• Concepts and strategies for smart urban 

transformation, growth and shrinkage

• New dynamics of public services

• Inclusive, vibrant and accessible 

urban communities



Oczekiwane rodzaje projektów

• Nowe, innowacyjne kierunki działania: np. living labs

• Kreowanie nowych strategii rozwoju

• Implementacja nowych lub ulepszonych produktów i usług

• Inteligentny rozwój miast, cyfrowe rozwiązania 

• Nowe technologie

• Mobilizacja mieszkańców i różnych środowisk

• Upowszechnienie wiedzy wśród szerokiej 

grupy interesariuszy (badaczy, mieszkańców miast, 

władze miejskie, konsumentów etc.)



Oczekiwane rodzaje projektów

Projekt na poziomie międzynarodowym 

powinien obejmować przynajmniej jeden 

typ badań: 

• badania podstawowe 

• badania aplikacyjne 

• innowacje i implementacje 

Zadania polskiego zespołu naukowego 

muszą ograniczyć się do badań 

podstawowych (strategic research)



Dla kogo

• Jednostki naukowe, centra rozwojowe, miasta i samorządy, 

konsumenci, przedsiębiorcy, NGOs i inne organizacje pracujące na 

rzecz rozwoju obszarów miejskich (o ile spełniają kryteria formalne 

swojej agencji finansującej)

• konsorcjum międzynarodowe złożone z co najmniej 3 

zespołów badawczych z co najmniej z 3 różnych krajów 

ogłaszających konkurs ENSUF.

• partnerzy z pozostałych krajów 

mogą uczestniczyć w 

konsorcjach, ale z własnym 

finansowaniem



Dla kogo w Polsce

O finansowanie ze środków NCN mogą ubiegać się:

• jednostki naukowe 

• konsorcja naukowe

• sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące 

podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

• centra naukowo-przemysłowe

• centra naukowe Polskiej Akademii Nauk

• centra naukowe uczelni 

• biblioteki naukowe

oraz…..



Dla kogo w Polsce

• przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-

rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o 

niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

• jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i 

siedzibę na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

• przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej 

formie organizacyjnej niż formy określone w pkt 1 –9

Kierownik polskiego zespołu badawczego musi być       

zatrudniony w jednej z powyższych jednostek 

i posiadać co najmniej stopień naukowy doktora



Harmonogram

Działanie Termin

Otwarcie konkursu 16 grudnia 2015

Zamknięcie naboru wniosków wstępnych 15 marca 2016 (12.00)

Zaproszenie do złożenia wniosków pełnych czerwiec 2016

Zamknięcie naboru wniosków pełnych 20 września 2016 (12.00)

Ogłoszenie wyników grudzień 2016

Start projektów 1 kwartał 2017

Realizacja projektów 2017 – 2020 (max. 36 
mies.)



Partnerzy i budżet konkursu

Kraj Agencja finansująca Finansowanie

2015-2018

(3 lata)

Austria FFG 2 M€

Belgia

F.R.S. – FNRS

FWO

Innoviris

0.2 M€

0.4 M€

0.6 M€

Cypr RPF 0.2 M€

Dania IFD 1 M€

Finlandia
Tekes

AKA

1 M€

0.5 M€

Francja ANR 1 M€

Włochy MIUR 0.5 M€

Łotwa VIAA 0.3 M€

Litwa LMT 0.2 M€



Partnerzy i budżet konkursu

Kraj Agencja finansująca Finansowanie

2015-2018

(3 lata)

Holandia NWO 2 M€

Norwegia RCN 1 M€

Polska NCN 0.25 M€

Portugalia FCT 0.33 M€

Rumunia UEFISCDI 1 M€

Słowenia ARRS 0.3 M€

Szwecja

Formas

Swedish Energy Agency

VINNOVA

2 M€

0.9 M€

1 M€

Turcja TÜBITAK 0.35 M€

Wielka Brytania

AHRC

EPSRC

ESRC

0.56 M€

0.56 M€

0.7 M€



Kompozycja konsorcjum

• W każdym wspólnym projekcie musi wziąć udział Main Applicant (lider) i co 

najmniej dwóch Co-applicants – każdy z innego kraju uczestniczącego w 

programie ENSUF.

• Każdy z nich jest kierownikiem krajowego zespołu badawczego w instytucji, 

w której jest zatrudniony.

• Jedna osoba może być wykonawcą w max. 2 projektach.

• Żaden z partnerów nie może realizować więcej niż 70% grantu.

• Każdy z zespołów musi spełniać wymogi formalne sformułowane przez 

agencję finansującą badania naukowe w danym kraju (NCN).



Kompozycja konsorcjum

Main Applicant

• jest liderem konsorcjum międzynarodowego

• składa wniosek w imieniu wszystkich zespołów badawczych biorących 
udział w danym projekcie

• zarządza grantem i odpowiada za kontakt z konsorcjum ENSUF

• odpowiada administracyjnie i finansowo za realizację całego projektu 
badawczego

• musi być zatrudniony w instytucji z kraju 

należącego do sieci ENSUF

Rolę MA można pełnić tylko 

w jednym wniosku.



Kompozycja konsorcjum

Co-applicant

1. zarządza krajowym zespołem badawczym

2. odpowiada za kontakt z Main Applicantem

3. jest osobą zatrudnioną w jednostce, 

którą reprezentuje.

Jeżeli w danym kraju o finansowanie projektu ubiega się więcej niż 

jedna jednostka, jednostki te muszą założyć konsorcjum krajowe i 

wybrać spomiędzy siebie lidera.



Kompozycja konsorcjum

Rolę partnera współpracującego (Co-operation Partner) mogą pełnić: 

1. naukowcy afiliowani w krajach nienależących 

do sieci ENSUF

2. jednostki niespełniające wymagań 

konkursowych agencji krajowej.

Partner współpracujący nie otrzymuje finansowania w ramach projektu. 

Podczas składania pełnego wniosku (Full Proposal) partner 
współpracujący musi zaznaczyć, z jakich źródeł będą finansowane jego 
prace badawcze.



Ewaluacja wniosków

1. etap: Pre-proposals

• wniosek składany jest w języku angielskim łącznie przez Main

Applicant i Co-applicants poprzez system eCall

• zakończenie naboru wniosków wstępnych: 15 marca 2016 r. (12.00 

CET) 

• 3 niezależne recenzje wniosku

• międzynarodowy panel ekspertów wybranych i zatwierdzonych 

przez konsorcjum ENSUF

• lista rankingowa i zaproszenie 50 najlepszych wniosków do 

złożenia pełnego opisu projektu (Full Proposal)



Ewaluacja wniosków

2.   etap: Full-proposals

• zakończenie naboru wniosków pełnych: 20 września 2016 r. (12.00 

CET)

• Polscy wnioskodawcy - rejestracja w systemie OSF do 20 września 

2016 r. 

• 4 niezależne recenzje wniosku

• międzynarodowy panel ekspertów 

• ogłoszenie wyników konkursu: grudzień 2016 r. 



Kryteria oceny

1. Jakość i merytoryczna wartość projektu (5 pkt)

w tym: oryginalność, innowacyjność i wartość dodana współpracy 

międzynarodowej

2.    Wpływ (5 pkt)

w tym: rynkowy i społeczny potencjał projektu

3.    Jakość i wydajność procesu wdrażania projektu 

i zarządzania projektem (5 pkt)

w tym: kompozycja konsorcjum, zasadność kosztów, 

Interdyscyplinarność i współpraca z innymi sektorami 



Kontakt:

Johannes Bockstefl – system eCall

FFG – Austrian Research Promotion Agency

Tel.: +43 5 77 55-5042

E-mail: johannes.bockstefl@ffg.at

Joanna Komperda

NCN – Narodowe Centrum Nauki

Tel.: +48 12 34 19 138 

E-mail: joanna.komperda@ncn.gov.pl

Każdy z partnerów musi dodatkowo skontaktować się ze swoją 

krajową agencją i dopełnić jej wymogów formalnych

Dokumentacja konkursowa: jpi-urbaneurope.eu

http://jpi-urbaneurope.eu/ensuf-call/


Zapraszamy do złożenia wniosku

w systemie eCall

https://ecall.ffg.at/Cockpit/Cockpit.aspx

https://ecall.ffg.at/Cockpit/Cockpit.aspx

