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NOWE KONKURSY 

H2020 

Doskonała baza 
naukowa

W związku ze zbliżającym się terminem (02.06.2015r.) składania wniosków na konkurs
dla doświadczonych naukowców organizowany przez Europejską Radę ds.
Badań Naukowych (ERC) Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
zaprasza na indywidualne konsultacje. Konkurs skierowany jest do doświadczonych
naukowców o uznanym dorobku naukowym. Wysoko oceniane będą projekty
interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć
i przełomowych wyników. Maksymalne finansowanie grantu to 3,5 mln euro na 5 lat.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz zapisach na konsultacje znajdują się na stronie
Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE www.kpk.gov.pl, zakładka
„Wiadomości”/”(25-03-2015) Konkurs ERC dla doświadczonych naukowców-
konsultacje”.

Program
JPI AMR

W dniu 17 marca 2015r. został otwarty nabór wniosków w ramach II
międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu JPI AMR.
Finansowanie dotyczy badań obejmujących Repurposing of neglected antibiotics and
characterising antibiotics or antibiotic and non-antibiotic combinations to overcome
bacterial antibiotic resistance.

Otwarcie naboru wniosków nastąpiło 17.03.2015r.

Zamknięcie naboru wniosków wstępnych nastąpi 12 maja 2015 r., 17:00 CET.
Natomiast datą zamknięcia naboru wniosków pełnych jest 25 sierpnia 2015 r., 17:00
CET.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny
na stronie: https://submission2015.jpiamr.eu/

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.
Orientacyjną datą naboru wniosków krajowych jest czwarty kwartał 2015r.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz procedurze aplikacyjnej znajdują się na stronie
www.ncbr.gov.pl, zakładka: „Informacje dotyczące programów krajowych
i międzynarodowych”/”JPI AMR – Otwarcie naboru wniosków w II konkursie” (inf.
z 20.03.2015r.)

Współpraca
bilateralna
TURCJA

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Radą ds. Badań
Naukowych i Technologicznych Turcji ogłosiły 27.03.2015r. pierwszy polsko-turecki
konkurs na wspólne projekty w obszarach:

•ICT

•Health and life sciences

•Food

•Energy

Wnioski można składać do dnia 15 czerwca 2015r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz procedury aplikacyjnej znajdują się na
stronie www.ncbr.gov.pl, zakładka: „Informacje dotyczące programów krajowych
i międzynarodowych”/”Otwarcie pierwszego polsko-tureckiego konkursu” (inf.
z 27.03.2015r.).

GRANT DLA AGH

DZIAŁ  OBSŁUGI  PROGRAMÓW  MIĘDZYNARODOWYCH



Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór wniosków w ramach programu
„Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach
badawczych Unii Europejskiej” w 2015r. - II edycja. Nabór wniosków ma
charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia konkursu do 31 grudnia 2015r.

Informacje na temat programu i procedury konkursowej znajdują się na stronie MNiSW
www.nauka.gov.pl zakładka: „komunikaty”/”Program „Granty na granty-wsparcie
polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”-nabór wniosków
w ramach II edycji” (komunikat z 27.03.2015r.)

Granty
na granty

Przypominamy o zbliżającym się terminie składania wniosków finansowanych 
w ramach Funduszu Wyszehradzkiego:

Małe Granty- 01.06.2015, 

Celem Funduszu jest wspieranie współpracy z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz 
integracja tych państw z Unią Europejską. Dofinansowane działania to:

•współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje) 

•współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania) 

•edukacja (np. seminaria, szkoły letnie) 

•wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży 
i dzieci) 

•współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują 
się na granicy, w odległości 50 km od granicy) 

•promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi)

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i osoby fizyczne. Więcej 
informacji znajduje się na stronie  http://www.visegradfund.org/grants.html

Fundusz
Wyszehradzki
Małe Granty

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemiecka Centrala Wymiany 
Akademickiej (DAAD) zapraszają do składania wniosków do programu DAAD 
wspierającego wymianę osobową przy realizacji projektów badawczych w latach 2016-
2017. Polski wniosek zostanie rozpatrzony tylko wtedy gdy partner niemiecki 
złoży wniosek do DAAD.

Termin składania wniosków upływa 30.06.2015r.

Więcej informacji o konkursie i procedurze aplikacyjnej znajduje się na stronie MNiSW
www.nauka.gov.pl zakładka „Komunikaty”/”Zaproszenie do składania wniosków do
programu DAAD służącego wspieraniu kosztów wymiany osobowej przy realizacji
projektów badawczych w latach 2016-2017” (komunikat z 01.04.2015r.).

Współpraca
bilateralna
NIEMCY

WARSZTATY, SZKOLENIA

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE planuje zorganizować w dniu 13 
maja 2015r. szkolenie „Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020”. Informacja  
o szkoleniu i rejestracji pojawi się wkrótce na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego 

Programów Badawczych UE www.kpk.gov.pl

H2020
szkolenie


