Nazwa IV konkurs TANGO

Dla kogo?

Na co?




jednostki naukowe
konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw – max 3 podmioty (w skład
konsorcjum musi wchodzić co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna
jednostka naukowa, liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa)





prace koncepcyjne
badania przemysłowe
prace rozwojowe

Zakres
Nie dotyczy. Brak ograniczenia tematycznego.
tematyczny
29 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. (do godziny 16:00) z podziałem na rundy:
 runda I: od 29 listopada 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku,
Termin naboru
 runda II: od 1 lutego 2020 roku do 15 kwietnia 2020 roku,
wniosków
 runda III: od 16 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku (do godz. 16:00).

Budżet konkursu






Ścieżka A – 6 000 000 zł
Ścieżka B – 6 000 000 zł
Ścieżka C – 18 000 000 zł

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:
 Ścieżka A – 250 tys. PLN (w tym maksymalnie 150 tys. zł na prace B+R);
 Ścieżka B – 3 mln PLN;
 Ścieżka C – 3 mln PLN (w tym maksymalnie 100 tys. zł na prace koncepcyjne).
Poziomy dofinansowania dla przedsiębiorstw:
Dofinansowanie

Inne ważne
informacje o
konkursie

Status przedsięb.

na badania
przemysł.

na badania
przemysł. z uwzgl.
premii

na prace
rozwój.

Mikro

70%

80%

45%

60%

90%

Małe

70%

80%

45%

60%

90%

Średnie

60%

75%

35%

50%

90%

Inne niż MŚP

50%

65%

25%

40%

90%

na prace rozwój. z
Prace koncepcyjne
uwzg. premii

 W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na realizację Projektu w
ramach Ścieżki A, B lub C.
 Podstawą do złożenia wniosku w Ścieżce A oraz C jest projekt bazowy – projekt
badawczy obejmujący badania podstawowe, finansowany w ramach jednego z
konkursów krajowych lub międzynarodowych NCN (z wyłączeniem konkursów:
ETIUDA, FUGA, UWERTURA i MINIATURA), którego wyniki stanowią podstawę do
złożenia wniosku w ramach Konkursu.
 Podstawą do złożenia wniosku w Ścieżce B jest projekt sfinansowany wcześniej w
ramach I, II, III lub IV (tylko Ścieżka A) konkursu TANGO

Sposób składania
Wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym - link do systemu
wniosków
Dokumentacja,
Link
w tym RK
 w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu,
zasada konkurencyjności) – na adres: tango-finanse@ncbr.gov.pl;
Kontakt
 w pozostałych sprawach – na adres: tango@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonów:
+48 22 39 07 210, +48 22 39 07 385.
Organizator Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
konkursu ul. Nowogrodzka 47 a, 00-695 Warszawa

