
Numer  6/146/2016            czerwiec 2016

NOWE KONKURSY 

EURATOM

11.05.2016 r. Komisja Europejska ogłosiła konkurs na projekty w ramach
programu EURATOM. Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:
poprawa bezpieczeństwa reaktorów II, III, IV generacji oraz małych reaktorów, badania
materiałowe reaktorów IV generacji, zarządzanie radioaktywnymi odpadami czy
podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie związanej z badaniami jądrowymi.
Termin składania wniosków upływa 5 października 2016 r.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod adresem
http://www.kpk.gov.pl/?p=30880 oraz
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/
nfrp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/NFRP-2016-2017/1/1/1/default-
group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

GRANT DLA AGH

DZIAŁ  OBSŁUGI  PROGRAMÓW  MIĘDZYNARODOWYCH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki,
Badań Naukowych i Gospodarki zaprosiły w dniu 16.05.2016 r. do zgłaszania
propozycji wspólnych tematów badawczych w ramach konkursu wymiany
osobowej na lata 2017-2019. Termin składania wniosków upływa w dniu
30.09.2016r. Po stronie polskiej koszty projektów pokrywane są ze środków na
działalność statutową lub z innych środków własnych. Ministerstwo nie przekazuje
dodatkowych środków na realizacje projektów.
Termin składania wniosków upływa 30.09.2016 r.
Szczegółowe informacje o naborze wniosków znajdują się pod linkiem:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-zglaszania-tematow-na-wymiane-
osobowa-z-austria-na-lata-2017-2019.html

Współpraca 

z Austrią

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków               
o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie 
Programu Life”.
Konkurs przewiduje dwa nabory:
tradycyjny - w terminie od 01.06.2016 r. do 30.06.2016 r.
skrócony – w terminie od 01.03.2017 r. do zakończenia fazy rewizji KE w ramach 
naboru 2016 r., lecz nie później niż do 29.12.2017 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod linkiem:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/nabor-tradycyjnyskrocony-201---
projekty-tradycyjne/

Współfinansowanie 

Programu Life



WARSZTATY, SZKOLENIA

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) ogłosiła konkurs dla badaczy
posiadających już ugruntowaną pozycję jako niezależni naukowcy prowadzący
własne badania.
Termin składania wniosków upływa 1 września 2016 r.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod linkami:
http://www.kpk.gov.pl/?p=31022
oraz
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/e
rc-2016-adg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-ADG/1/1/1/default-
group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

INTERREG

Central Europe 

Regionalny Punkt Kontaktowy CTT PK zaprasza na szkolenie dotyczące zasad
aplikowania w konkursie Marii Skłodowskiej Curie Individual Fellowships.
Program wspiera rozwój kariery naukowej zarówno w Europie jak i poza nią.
Stypendia są przeznaczone dla osób z tytułem naukowym doktora lub z co najmniej 4 
letnim doświadczeniem w pracy badawczo-naukowej, licząc od momentu uzyskania tytułu 
magistra.
Szkolenie odbędzie się 14 czerwca 2016r. na Politechnice Krakowskiej 
ul. Warszawska 24, sala Konferencyjna GIL, w godz. 10.00-14.00.
Szczegółowe informacje na temat szkolenia oraz zasad rejestracji dostępne są pod 
linkiem: transfer.edu.pl/pl/szkolenie,zostan-stypendysta-grantu-individual-fellowships-
msca,186.html

ERC grant

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na szkolenie
w zakresie przygotowania wniosków o współfinansowanie projektów LIFE ze
środków krajowych. Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie NFOŚG przy ul.
Konstruktorskiej 3A.
Termin szkolenia: 8 czerwca, zgłoszenia poprzez Formularz do dnia 6 czerwca, do
godz. 15.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.
Szczegółowe informacje o szkoleniu i formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem:
http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/szkolenie-dla-wnioskodawcow-
wspolfinansowanie-projektow-life/

Program LIFE 

Informujemy, że do dnia 23.06.2016 r. trwa nabór wniosków na drugi konkurs
w ramach programu Interreg Europa Środkowa (Central Europe). Program
wspiera projekty transnarodowe, prowadzące do wdrażania inteligentnych rozwiązań
będących odpowiedzią na wyzwania regionalne w obszarze innowacyjności, gospodarki
niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu.
Informacje na temat naboru oraz niezbędne dokumenty konkursowe dostępne są pod
linkiem: interreg-central.eu/Content.Node/news/Second_call.html

ERC Advanced

Grants 


