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NOWE KONKURSY 

CORE

W dniu 06 marca 2017 r. NCBR poinformowało o otwarciu polsko-luksemburskiego
Konkursu CORE 2017 w obszarze „Innovation in Services”. Wnioski wyłącznie w wersji
elektronicznej, w języku angielskim należy składać do 26 kwietnia 2017 r. (14:00
CET). Polscy wnioskodawcy składają obowiązkowo dodatkowe załączniki w języku
polskim wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami odpowiednimi dla
Wnioskodawcy. Szczegółowe informacje nt. konkursu CORE 2017 dostępne są na stronie
internetowej Fonds National de la Recherche: https://www.fnr.lu/funding-
instruments/core/ oraz na stronie NCBR http://www.ncbr.gov.pl/programy-
miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/luksemburg/vi-konkurs/art,5012,konkurs-
core-2017-otwarcie-systemu-skladania-wnioskow-na-projekty-polsko-
luksemburskie.html

GRANT DLA AGH

DZIAŁ  OBSŁUGI  PROGRAMÓW  MIĘDZYNARODOWYCH

Norweski Mechanizm

Finansowy

W dniu 17.03.2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na
dofinansowanie działań bilateralnych z Funduszu Współpracy Dwustronnej
w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Dofinansowanie
obejmuje wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii oraz wizyty
przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce.

Działanie powinno służyć:

- zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu
Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych

i/lub

- wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia
przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, biura
transferu technologii).

Nabór wniosków rozpocznie się 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 12:00 (CET).
Formularze złożone przed tym terminem zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Nabór
na dofinansowanie działań jest ciągły, jednoetapowy. Dofinansowanie udzielane jest do
wyczerpania budżetu. O pierwszeństwie decyduje kolejność wpływu formularzy.

Szczegółowe informacje o konkursie i procedurze wnioskowania znajdują się pod linkiem:

http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/fundusz-wspolpracy-
dwustronnej/art,5042,polsko-norweska-wspolpraca-badawcza-nabor-na-dofinansowanie-
dzialan-bilateralnych-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.html



Narodowe Centrum Nauki poinformowało w dniu 16.03.2017 r. o konkursie sieci M-
ERA.NET na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach
i inżynierii materiałowej. Konkurs obejmuje następujące tematy:

Integrated computational materials engineering (ICME)

Innovative surfaces, coatings and interfaces

High performance composites

Multifunctional materials

New strategies for advanced material-based technologies in health applications

Materials for additive manufacturing

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów
naukowych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie.
Wnioski w wersji skróconej (pre-proposals) należy składać do dnia 13.06.2017 r. do
godz. 12:00.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod adresem:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-03-16-nowy-konkurs-sieci-m-era-net

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o ogłoszeniu w dniu 22.02.2017 r.
konkursu w ramach międzynarodowego Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.
Konkurs obejmuje finansowanie badań z zakresu: micro/nanoelectronics, smart
integrated systems and embedded/cyber-physical systems.

Wnioski należy składać do:

11 maja 2017 roku, 17:00 CEST (I etap - wnioski wstępne)

21 września 2017 roku 17:00 CEST (II etap - wnioski pełne)

Szczegółowe informacje o konkursie i procedurze wnioskowania znajdują się na stronie
konkursu pod adresem: http://www.ecsel-ju.eu/web/calls/Calls2017.php oraz na stronie
NCBR pod linkiem: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/jtiju/ecsel-
ju/aktualnosci/art,5056,wspolne-przedsiewziecie-ecsel-otwarcie-naboru-wnioskow-w-
konkursie-2017.html

M-ERA.NET

Konkurs ECSEL

NCBR poinformowało o otwarciu w dniu 3 kwietnia 2017 r. konkursu w ramach
inicjatywy Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and
Innovation (SEA-EU-NET Joint Call 2017) obejmującej realizację wspólnych
innowacyjnych projektów badawczych przez naukowców z Azji Południowo-Wschodniej
i Europy, wspieranie istniejących partnerstw i inicjowanie nowych oraz wymianę wiedzy.
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny PT-Outline
dostępny pod linkiem: https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/seaeuropejfs. Wnioski
należy składać do 30.06.2017 r., godz. 18:00 CET. Wnioskodawcy, których wniosek
znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania,
zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, na wzorze
zamieszczonym na stronie.

Więcej informacji o konkursie i procedurze aplikacyjnej znajduje się na stronie programu
pod adresem: https://sea-eu.net/object/document/282 oraz na stronie NCBR pod
linkiem: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/sea-eu-net/sea-eu-net-
joint-call-2017/aktualnosci/art,5090,southeast-asia-europe-joint-funding-scheme-for-
research-and-innovation-informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow.html

SEA-EU-NET

Joint Call 2017


