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NOWE KONKURSY 

H2020

Premia na Horyzoncie

W dniu 14 marca 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór
wniosków w ramach konkursu „Premia na Horyzoncie” na działania wspomagające
uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań
naukowych i innowacji Horyzont 2020 i programie Euratom. Środki finansowe z
konkursu są przeznaczone na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób
zaangażowanych w realizację projektów w ramach programów: Horyzont 2020 oraz
Euratom.
Nabór wniosków przeprowadzany jest w sposób ciągły od dnia ogłoszenia naboru.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod linkiem:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-
wyzszego-o-naborze-wnioskow-w-ramach-konkursu-premia-na-horyzoncie.html

GRANT DLA AGH

DZIAŁ  OBSŁUGI  PROGRAMÓW  MIĘDZYNARODOWYCH

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że w dniu 04 marca 2016 r.
ogłoszono nabór wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu

organizowanego w ramach programu ERA-NET Co-Fund ERA-GAS.
Środki finansowe pochodzące z konkursu przeznaczone są na finansowanie badań
obejmujących zagadnienia z zakresu redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Konkurs ma charakter dwuetapowy. Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się
poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://www.submission-
eragas.eu/call1

Otwarcie naboru wniosków wstępnych: 04 marca 2016 r.

Zamknięcie naboru wniosków wstępnych: 03 maja 2016 r.

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: I-II kwartał 2017r.

Szczegółowe informacje o konkursie i procedurze aplikacyjnej znajdują się pod adresem:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-
gas/konkursy/art,4088,otwarcie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-programu-era-net-era-
gas-era-net-for-monitoring-mitigation-of-greenhouse-gases-from-agri-.html

ERA-NET

Co-Fund ERA-GAS



Program ECSEL 

NCN oraz NCBR poinformowały, że w dniu 15 marca 2016 r. ogłoszono nabór
wniosków w międzynarodowym konkursie w ramach programu M-ERA-NET.
Finansowanie w ramach konkursu obejmuje badania z zakresu technologii
materiałowych.
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz
konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we
współpracy z polskimi przedsiębiorcami. Konkurs ma charakter dwuetapowy.

Data otwarcia naboru wniosków: 15 marca 2016 r.

Data zamknięcia naboru wniosków: 14 czerwca 2016 r. godz. 12:00 (zakończenie
naboru wniosków wstępnych)
Po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny pełny
wniosek w języku angielskim do 10 listopada 2016 r.

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: Pierwszy kwartał 2017 r.

Wnioski krajowe będzie można składać do NCBR, a jeśli projekty spełniają wymóg
badań podstawowych należy je złożyć do NCN.

Szczegółowe informacje o konkursie i procedurze aplikacyjnej znajdują się pod
linkiem:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/m-eranet-2/konkurs-
2016/art,4121,m-era-net-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie.html

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że w dniu 15 marca 2016 r.
ogłoszono międzynarodowy konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia
ECSEL. W ramach konkursu finansowane są badania z zakresu: micro/nanoelectronics,
smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems.
Konkurs ma charakter dwuetapowy.
Data zamknięcia naboru wniosków:
24 maja 2016 r. 17:00 CEST (I etap - wnioski wstępne)
20 września 2016 r. 17:00 CEST (II etap - wnioski pełne)

Szczegółowe informacje o konkursie i procedurze aplikacyjnej znajdują się pod adresem:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/jtiju/ecsel-
ju/aktualnosci/art,4119,wspolne-przedsiewziecie-ecsel-otwarcie-naboru-wnioskow-w-
konkursie-2016.html

M-ERA-NET

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwo Nauki i Technologii Republiki
Indii ogłosiły 15 marca 2016 r. konkurs na wymianę osobową na lata 2016-2018.
Po stronie polskiej projekty wymiany osobowej finansowane są ze środków
przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej lub innych środków
własnych jednostki. Ministerstwo nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na
realizację tych projektów.
Zgłoszenia można składać w okresie: 15.03.2016 r. – 17.06.2016 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod linkiem:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/polsko-indyjski-konkurs-na-wymiane-osobowa-
na-lata-2016-2018.html

Współpraca 
bilateralna INDIE



WARSZTATY, SZKOLENIA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza na seminarium dotyczące
polsko-izraelskiej współpracy w dziedzinie innowacyjności, które zaplanowane
jest na 19 kwietnia 2016 r. w Warszawie. Celem seminarium jest wymiana
doświadczeń w zakresie innowacyjności oraz stworzenie sieci kontaktów, które
zaowocować mają wspólnymi projektami badawczymi. Zgłoszenia uczestnictwa należy
dokonywać w terminie do 11 kwietnia 2016 r.

Szczegółowe informacje o seminarium dostępne są pod adresem:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/seminarium-poswiecone-polsko-izraelskiej-
wspolpracy-w-dziedzinie-innowacyjnosci.html

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 15 marca 2016 r. nabór wniosków w ramach
konkursu POLONEZ 2 na projekty badawcze realizowane przez naukowców
przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w
ramach działań Marie Skłodowska Curie. COFUND.
Wnioski na konkurs należy składać w okresie: 15.03.2016 r. – 15.06.2016 r.

Szczegółowe informacje o konkursie i procedurze aplikacyjnej znajdują się pod linkiem:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez2

POLONEZ 2 

Seminarium

Polska - Izrael 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na dzień informacyjny
dotyczący priorytetu „Bezpieczna, czysta i efektywna ENERGIA”. Szkolenie
odbędzie się w Warszawie, w dniu 05.04.2016 r.

Informacje o szkoeniu są dostępne pod linkiem http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-
informacyjny-energia-w-horyzont-2020

H2020 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - Region Południowy zaprasza
na organizowaną w Krakowie w dniu 05.04.2016 r. konferencję „No Woman – No
Science” – VIII edycja z cyklu Kobiety w Nauce. Na konferencji zostanie omówiony
m. in. wkład kobiet w procesy innowacyjne.
Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się pod adresem:
http://www.kpk.gov.pl/?event=no-woman-no-science-viii-edycja-konferencji-z-cyklu-
kobiety-w-nauce

H2020 


