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NOWE KONKURSY 

HARMONIA 7 

Informujemy, że w dniu 15 czerwca 2015 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną
edycję konkursu w ramach programu HARMONIA. Konkurs dotyczy projektów
badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegających
współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Do konkursu mogą być
zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych, które obejmują badania
podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania nauki.
Wnioski należy składać do dnia 15 września 2015 r.

Szczegółowe informacje o programie i procedurze aplikacyjnej znajdują się na stronie
Narodowego Centrum Nauki www.ncn.gov.pl, zakładka: „Ogłoszenie konkursów
Maestroarmonia 7 i Sonata Bis 5” (15.06.2015).

Fundusz

Wyszehradzki

Przypominamy o zbliżających się terminach składania wniosków finansowanych
w ramach Funduszu Wyszehradzkiego:

- Małe Granty- 1.09.2015,

- Granty Standardowe -15.09.2015r.

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://visegradfund.org/home/

GRANT DLA AGH

DZIAŁ  OBSŁUGI  PROGRAMÓW  MIĘDZYNARODOWYCH

W dn. 1.06.2015r. Komisja Europejska ogłosiła kolejny nabór wniosków na projekty
tradycyjne w obszarze Klimat oraz Środowisko w ramach Programu Life+. Jest to jedyny
instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu
projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest
wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja
unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla
problemów dotyczących środowiska, w tym przyrody. Wnioski można składać wyłącznie
drogą on-line, korzystając z generatora wniosków na stronie
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/. Termin składania wniosków jest
uzależniony od rodzaju priorytetu i trwa do 15.09 dla priorytetów związanych
z klimatem, do 1.10 dla wniosków dotyczących Ochrony środowiska i efektywnego
gospodarowania zasobami lub 7.10.2015r. w przypadku priorytetów Przyroda
i różnorodność biologiczna oraz Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska.
Szczegółowe informacje na temat naboru wraz z niezbędnymi dokumentami dostępne
są na stronie http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Konkurs Life+



Komisja Europejska otworzyła w dn. 24.06.2015r. konkursy w obszarze Inteligentny,
zielony i zintegrowany transport w programie Horyzont 2020. Termin składania
wniosków upływa 15 października 2015 r. Konkursy są podzielone na dwa obszary.
Konkurs Mobility for Growth (H2020-MG-2015-Singlestage-B)

Safe and connected automation in road transport (CSA part)

Demonstrating and testing innovative solutions for cleaner and better urban transport
and mobility (CSA part)

Facilitating market take up of innovative transport infrastructure solutions

Smart governance, network resilience and streamlined delivery of infrastructure
innovation (CSA part).

Link do konkursów:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/calls/h2020-mg-2015-singlestage-b.html

Konkurs Green Vehicles (H2020-GV-2015)

Powertrain control for heavy-duty vehicles with optimised emissions

Electric vehicles’ enhanced performance and integration into the transport system and
the grid.

Link do konkursów:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/calls/h2020-gv-2015.html

RPK CeKONKURS DLA INNOWATOREK W RAMACH HORYZONTU 2020

20 października 2015r. mija termin składania wniosków o przyznanie nagrody dla
innowatorek. KE planuje przyznać trzy nagrody (100 000, 50 000 i 30 000 euro)
kobietom prowadzącym badania naukowe. Nagroda nie ma na celu wynagrodzenia
nowych badań prowadzonych w przyszłości, ale ma nagradzać osiągnięcia, które zostały
już uzyskane przez kandydatkę. Są one skierowane do kobiet, które są założycielkami
lub współzałożycielkami firmy założonej przed 1 stycznia 2013r., której roczny obrót
w 2013 lub 2014 r. wyniósł co najmniej 100 000 euro, i które korzystały z funduszy UE
na badania naukowe i innowacje (HORYZONT 2020, Programy Ramowe, EURATOM, CIP,
Fundusze Strukturalne).
Wnioski można składać on-line poprzez Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics
/16071-wip-01-2015.html#tab3

H2020

Bezpłatny dostęp dla naukowców do zasobów 13 europejskich ośrodków
badawczych

Projekt InGRID – Inclusive Growth Infrastructure Diffusion działający w obszarze nauk
społecznych zaprasza naukowców do korzystania z zasobów 13 europejskich infrastruktur
badawczych dysponujących bazami danych w zakresie ubóstwa, pracy i polityki
społecznej oraz centrów kompetencji w zakresie statystyki.
Naukowcy mogą skorzystać z krótkich wyjazdów trwających od 2 do 3 miesięcy.
Termin składania wniosków wyjazdowych w celach badawczych upływa 26 lipca 2015.
Więcej informacji na temat projektu i możliwości skorzystania z jego oferty znajduje się
na stronie http://inclusivegrowth.be/visiting-grants/call26

Projekt INGRID

H2020



20 międzynarodowy konkurs w ramach inicjatywy CORNET

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu 20. międzynarodowego
konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.

Konkurs jest dwuetapowy.
Lider konsorcjum składa wspólny wniosek elektroniczny, w języku angielskim, w imieniu
międzynarodowego konsorcjum badawczego, na adres internetowy sekretariatu
Inicjatywy CORNET: eu@aif-ftk-gmbh.de do 30 września 2015 r. Wzór wniosku
międzynarodowego, wraz ze wszystkimi załącznikami, dostępny jest pod adresem:
www.cornet-era.net.
Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące
partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) przedkłada do NCBR wniosek
krajowy w wersji elektronicznej do 30 września 2015 r. oraz w wersji papierowej do 14
października 2015 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z dokumentami do pobrania znajdują
się na stronie www.ncbir.pl w zakładce Aktualności z dn. 25.06.2015 r.

System e-cop

Uprzejmie przypominamy osobom zainteresowanym składaniem wniosków na
konkursy w ramach programów międzynarodowych, że od dnia
26.03.2015r., rejestracja wniosku w AGH oraz jego weryfikacja przed
złożeniem w instytucji finansującej, odbywa się wyłącznie poprzez system
e-cop.
Szczegółowe informacje o systemie e-cop i procedurze rejestrowania wniosku
znajdują się pod adresem http://www.cop.agh.edu.pl/e-cop/

CORNET


