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NOWE KONKURSY 

Era-Net

W dniu 2 listopada 2015 r. otwarto nabór wniosków w ramach 7.
międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET
Industrial Biotechnology 2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących
zagadnienia z zakresu biotechnologii przemysłowej, jego temat to Industrial
biotechnology for Europe: an integrated approach.

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy
oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we
współpracy z polskimi przedsiębiorcami.
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny
na stronie https://www.submission-era-ib.eu/home.
Zamknięcie naboru wniosków nastąpi w dniu 1 lutego 2016 r.

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów
rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego
wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum.
Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania
(m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są na stronie NCBiR:
www.ncbr.gov.pl oraz na stronie konkursu pod adresem: www.era-ib.net/7th-call-
documents.

GRANT DLA AGH

DZIAŁ  OBSŁUGI  PROGRAMÓW  MIĘDZYNARODOWYCH

MNiSW informuje, że zostało podpisane rozporządzenie uruchamiające program Premia
na Horyzoncie, w celu zwiększenia poziom uczestnictwa polskiego środowiska
naukowego w programie H2020. Naukowcy starający się o finansowanie w ramach
wspomnianego programu otrzymają dzięki inicjatywie MNiSW dodatkowe fundusze na
wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektów naukowo-badawczych.
Kryteriami podziału środków w ramach Premii będą m.in. rola polskiego uczestnika
w projekcie (koordynator lub partner) i tego, jaka kwota środków Unii Europejskiej
przypada na polskiego uczestnika konsorcjum projektowego.
Jeżeli finansowanie ze środków UE wyniesie do 1 mln euro, wnioskodawca będzie
premiowany kwotą równą 20 proc. przyznanych mu środków. Jeżeli finansowanie
przekroczy milion euro – poziom premii sięgnie 25 proc. Dodatkowe wsparcie w
wysokości 10 proc. już przyznanych środków otrzymają koordynatorzy projektów oraz
jednostek naukowych, w których realizowane są granty Europejskiej Rady do spraw
Badań Naukowych.
Więcej informacji na temat Premii na horyzoncie znajduje się pod linkiem:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/premia-na-horyzoncie-wiecej-
pieniedzy-dla-badaczy-i-innowatorow.html

H2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że w dniu 1 grudnia 2015 r.
otwarto nabór wniosków w ramach II międzynarodowego konkursu ERANet-LAC.

Konkurs obejmuje finansowanie badań dotyczących zagadnień z obszarów:
Biodiversity/Climate Change, Bioeconomy, Energy, Health, ICT.
Konkurs ma charakter dwuetapowy.
Data zamknięcia naboru wniosków: 10 marca 2016 r., godz. 15 CET
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: Trzeci - czwarty kwartał 2016 r.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz procedurze aplikacyjnej są dostępne na stronie
NCBR www.ncbr.gov.pl zakładka „Informacje dotyczące programów krajowych
i międzynarodowych”, informacja z 01.12.2015 r.

ERANet - LAC



RICH 2020

Projekt RICH 2020 (Research Infrastructures Consortium for Horizon 2020)
będący siecią punktów kontaktowych Infrastruktury Badawczej ogłosił na swojej
stronie www.rich2020.eu/tas_calls informację o projektach zapewniających
naukowcom bezpłatny dostęp (Transnational Access) do najlepszych europejskich
laboratoriów, obserwatoriów, kolekcji naukowych, itp.
Lista obejmuje 41 projektów (tzw. Integrating Activities) z różnych obszarów
badawczych i zawiera bezpośrednie linki do stron internetowych poszczególnych
projektów, poprzez które składa się wnioski o finansowanie badań (a także kosztów
podróży i pobytu na okres od 1 tygodnia do 3 miesięcy). Wszystkie konieczne koszty
pokrywane są z budżetu każdego projektu. Warunkiem skorzystania z tych możliwości
jest wyjazd do kraju innego niż kraj pobytu.
Wnioski oceniane są przez ekspertów w procedurze konkursowej, pod kątem jakości
naukowej oraz zgodności proponowanych badań ze specyfiką infrastruktury. Konkursy
ogłaszane są bądź okresowo, bądź nabór wniosków jest stały. Do udziału w
konkursach zachęca się szczególnie młodych pracowników nauki, także doktorantów.
W przypadku infrastruktury informatycznej (e-infrastructures) projekty pokrywają
koszty dostępu do superkomputerów, sieci gridowych, repozytoriów, baz i banków
danych, itp.
Przewiduje się, że z bezpłatnego dostępu do infrastruktur badawczych w czasie
trwania Horyzontu 2020 skorzysta około 40 000 naukowców.
Źródło: http://www.kpk.gov.pl/?p=26851

Do 15 marca 2016 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu Komisji Europejskiej
na rozwiązanie w zakresie optycznych sieci transmisyjnych. Na ten cel przeznaczono
500 000 euro.
W ramach konkursu Breaking the optical transmission barriers, KE oczekuje, że
wnioskujący zademonstrują rozwiązanie, które w najbliższej dekadzie (dekadach)
pozwoli na znaczny postęp technologiczny w dziedzinie transmisji optycznej.
Komisja konkursowa oceni projekty w oparciu o poniższe kryteria:
rozwiązanie powinno, między innymi, stanowić miniaturę lub podzespół
eksperymentalnego demonstratora, który jest ukończony i przetestowany przez
kandydata do nagrody
rozwiązanie stanowi znaczny postęp w porównaniu do obecnie wykorzystywanych
technologii, tj:
1.przepustowość światłowodów powyżej 50TB
2.efektywność widmowa i odpowiedni zakres widma
3.zasięg przynajmniej 1000 km (bez wykorzystania optoelektronicznych
regeneratorów)
Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie KE:
https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=optical-
transmission&pg=rules
Źródło: http://www.kpk.gov.pl/?p=26842

Horizon Prize

W dniu 1 grudnia 2015 r. otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie
organizowanym w ramach programu ERA-NET COFUND BESTF3. W ramach konkursu
finansowane będą prace dotyczące bioenergii.
Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych: 29 lutego 2016 r.

Po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny pełny
wniosek w języku angielskim do 12 maja 2016 r.

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów
rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego
wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie NCBR.
Szczegółowe informacje na temat aplikowania oraz dokumenty konkursowe znajdują
się na stronie NCBR www.ncbr.gov.pl, zakładka: „Informacje dotyczące programów
krajowych i międzynarodowych” informacja z 02.12.2015 r.
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W dniu 16 grudnia 2015 roku Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych
UE przy Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej organizuje
w Krakowie szkolenie z przygotowania wniosków aplikacyjnych do akcji Innovative
Training Networks Marie Sklodowska-Curie. Szkolenie przeprowadzi Ekspert
Komisji Europejskiej.
Szczegółowe informacje na temat harmonogramu szkolenia oraz zasad rejestracji
znajdują się pod następującym linkiem:
http://www.transfer.edu.pl/pl/szkolenia.html

WARSZTATY, SZKOLENIA

H2020 

(Marie Curie) 


