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NOWE KONKURSY 

Współpraca 
bilateralna 

WŁOCHY

Przypominamy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz włoskie Ministerstwo
Spraw Zagranicznych ogłosiły nabór wniosków w ramach nowej edycji programu
wymiany osobowej naukowców z Republiką Włoską – „CANALETTO” na lata
2016-2018.

Wnioski można składać wyłącznie w ramach następujących kategorii:

-nauki podstawowe

-badania kosmiczne

-żywność i rolnictwo, zrównoważone środowisko

-medycyna i zdrowie

-nanonauki i zaawansowane materiały

-technologie informacyjne i telekomunikacyjne

-technologie dla dziedzictwa kulturowego

W Polsce projekty finansowane są ze środków przekazanych jednostkom na
finansowanie działalności statutowej lub innych środków własnych jednostki. MNiSW
nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację tych
projektów. Rozpatrywane są tylko projekty złożone równolegle w Polsce i we Włoszech.

Termin składania wniosków upływa 10 czerwca 2015 r.

Szczegółowe informacje na temat programu i procedury aplikacyjnej znajdują się na
stronie MNiSW: www.nauka.gov.pl, zakładka „Współpraca z zagranicą”/ „Współpraca
dwustronna -mapa świata”/”Europa i Rosja”/ „Włochy”.

Współpraca
bilateralna

AUSTRIA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Austriackie Federalne Ministerstwo
Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki ogłosiły nabór propozycji wspólnych
tematów badawczych w ramach konkursu wymiany osobowej z Austrią na lata
2016-2018.

Termin składania wniosków upływa 30 września 2015 r.

Wspierane będą przede wszystkim projekty spełniające poniższe kryteria:

- uczestniczą młodzi naukowcy do 35 lat;

- istnieje perspektywa rozszerzenia współpracy na współpracę multilateralną

(w tym Horyzont 2020);

- udział w zespole badawczym kobiet po stronie austriackiej;

- nowi partnerzy, którzy jeszcze nie brali udziału w tym programie.

Po stronie polskiej koszty projektów pokrywane są ze środków finansowych
przekazywanych jednostkom prowadzącym badania naukowe, na finansowanie
działalności statutowej, z uwzględnieniem międzynarodowej współpracy naukowej
wynikającej z umów międzyrządowych, bądź z innych środków własnych.

MNiSW nie przekazuje dodatkowych środków finansowych na realizację
projektów przyjętych do realizacji w ramach tego programu.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz procedury konkursowej znajdują się na
stronie MNiSW: www.nauka.gov.pl, zakładka: „Komunikaty”/ „Zaproszenie do zgłoszenia
tematów na wymianę osobową z Austrią na lata 2016-2018” (komunikat
z 12.05.2015r.)

GRANT DLA AGH

DZIAŁ  OBSŁUGI  PROGRAMÓW  MIĘDZYNARODOWYCH



Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i National Research Foundation (NRF)
otworzyły konkurs na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty
badawcze w następujących obszarach:

-Health sciences

-Agriculture

-Biosciences and biotechnology

-Environment and climate change

-Water and green technology

-Maritime economy

-Clean coal technology

-Information and communication technology (ICT).

W konkursie biorą udział polsko-południowoafrykańskie konsorcja badawcze, w skład
których wchodzi co najmniej jeden podmiot polski, oraz co najmniej jeden partner
z Republiki Południowej Afryki.

Maksymalne dofinansowanie dla podmiotu polskiego przez NCBR wynosi 400 000 zł.

Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy.

Termin składania wniosków upływa 6 lipca 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, procedury aplikacyjnej oraz wzory
dokumentów znajdują się na stronie NCBR: www.ncbr.gov.pl, zakładka: „Informacje
dotyczące programów krajowych i międzynarodowych”/„Konkurs na wspólne polsko-
południowoafrykańskie projekty badawcze” (08.05.2015)

Współpraca
dwustronna

RPA

Ogłoszenie konkursu konsorcjum BiodivERsA ERA-Net

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum BiodivERsA ERA-Net zaprasza do udziału
w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze. Tematyka konkursu obejmuje
następujące zagadnienia:

Understanding and managing the biodiversity dynamics of soils and sediments to
improve ecosystem functioning and delivery of ecosystem services.

Understanding and managing biodiversity dynamics in land-, river- and sea-scapes
(habitat connectivity, green and blue infrastructures, and naturing cities) to improve
ecosystem functioning and delivery of ecosystem services.

Termin składania wniosków wstępnych upływa 20 lipca 2015 r. Termin
składania pełnych wniosków upływa: 16 grudnia 2015 r. (jeśli liczba złożonych
wniosków będzie mniejsza niż 150) lub 27 lutego 2016 r. (jeśli liczba wniosków będzie
większa niż 150). Polscy wnioskodawcy zobowiązani są również do wysłania wyłącznie
drogą elektroniczną wniosku wstępnego wraz z załącznikami za pośrednictwem systemu
OSF www.osf.opi.org.pl. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie
internetowej https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-05-14-ogloszenie-biodiversa oraz
http://www.biodiversa.org/741

ERA-NET

WARSZTATY, SZKOLENIA

RPK Centrum we współpracy z KPK PB UE organizuje w dn. 18.06.2015
w Warszawie bezpłatne warsztaty pt. Marie Skłodowska-Curie Individual
Fellowships (IF) – przygotowanie wniosku. Szkolenie skierowane jest do
doświadczonych naukowców (stopień doktora lub powyżej 4 lat stażu naukowego po
uzyskaniu tytułu magistra), z pierwszeństwem uczestnictwa dla osób z województwa
mazowieckiego, przygotowujących wnioski w ramach otwartego w dn. 12.03.2015 r.
konkursu MSC INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF). Formularz zgłoszenia dostępny jest na
stronie http://bob.strony.uw.edu.pl/. Więcej informacji znajduje się na stronie
www.kpk.gov.pl w zakładce Aktualności z dn. 22.05.2015 r.

Marie Curie

Szkolenie


