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NOWE KONKURSY 

Granty na granty

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór wniosków o przyznanie
środków finansowych na refundację kosztów poniesionych na przygotowanie
wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej.

Program „Granty na granty” wspiera polskie jednostki naukowe, które ubiegały się
o realizację projektów w ramach poniższych programów badawczych Unii Europejskiej:

- HORYZONT 2020

- Fundusz Badawczy Węgla i Stali

- EURATOM

Nabór wniosków na konkurs ma charakter ciągły i trwa w okresie od 01.07.2016 r. –
01.03.2017 r. z zastrzeżeniem, że wnioski złożone w 2017 r będą dotyczyć wyłącznie
wniosków projektowych, które uzyskały ocenę merytoryczną KE w 2016 r.

UWAGA: Ponadto informujemy, że wnioskodawcy z AGH starający się
o dofinansowanie powinni na koniec roku budżetowego koszty te ująć w
formie produkcji w toku.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie MNiSW pod linkiem

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/program-granty-na-granty-promocja-jakosci-
wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej.html

GRANT DLA AGH

DZIAŁ  OBSŁUGI  PROGRAMÓW  MIĘDZYNARODOWYCH

Narodowe Centrum Nauki poinformowało o planowanym konkursie polsko-
niemieckim pod nazwą BEETHOVEN 2 organizowanym wspólnie z Deutsche
Forschungsgemeinschaft. Konkurs będzie dotyczyć projektów z zakresu nauk
humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dziedzin nauk ścisłych
i technicznych, realizowanych wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły badawcze.

Termin otwarcia konkursu jest zaplanowany na dzień 15.09.2016 r. Natomiast termin
składania wniosków upływa z dniem 15.12.2016 r.

Szczegółowe informacje o konkursie zostaną ogłoszone w dniu 15.09.2016 r.

Dodatkowe informacje o procedurze aplikacyjnej znajdują się pod adresem:

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-06-06-beethoven-2-zapowiedz

BEETHOVEN 2 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapowiedziało ogłoszenie drugiego konkursu
w ramach współpracy polsko-tureckiej.

Przewidywany termin uruchomienia konkursu - sierpień 2016 r.

Szczegółowe informacje o procedurze aplikowania zostaną zamieszczone na stronie
internetowej NCBR w dniu ogłoszenia konkursu.

Informacja dostępna pod linkiem:

http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/turcja/ii-
konkurs/art,4285,wspolpraca-polska-turcja-przygotowania-do-ogloszenia-drugiego-
konkursu-aktualizacja.html

Współpraca

Polska-Turcja



Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o planowanym na IV kwartał 2016 r.
otwarciu konkursu w ramach Funduszu Wyszehradzkiego: V4 – Korea.

Informacja dostępna pod adresem:

http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-v4---
korea/aktualnosci/art,4286,wspolpraca-v4-korea.html

CORNET

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejny konkurs typu HARMONIA (HARMONIA 8)
na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej
niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Do
konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych, które
obejmują badania podstawowe, we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych
w panelach Narodowego Centrum Nauki. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć
w wersji elektronicznej do dnia 15.09.2016 r. Wnioski w wersji papierowej
wydrukowane z systemu OSF wraz załącznikami należy złożyć do dnia 15.09.2016 r. do
NCN.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod adresem:
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia8-15-06-2016

HARMONIA 8

NCBR ogłosiło 22. międzynarodowy konkursu na projekty badawcze w ramach
Inicjatywy CORNET. Wniosek międzynarodowy składany jest za pomocą systemu
elektronicznego przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum
badawczego. Termin składania wniosków elektronicznych upływa z dniem 28.09.2016 r.
do godziny 12:00.

Dodatkowo polscy wnioskodawcy, równolegle do wniosku międzynarodowego składają do
NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu. Wnioski krajowe należy składać w
wersji elektronicznej do dnia 28.09.2016 r. oraz w wersji papierowej do 12.10.2016 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod adresem:

http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-
cornet/aktualnosci/art,4304,22-konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet.html

V4 - Korea

Komisja Europejska ogłosiła w dniu 15.06.2016 r. nabór wniosków konkursowych
w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

Wnioski można składać do dnia 15.09.2016 r.

Szczegółowe informacje o procedurze aplikowania znajdują się pod adresem:

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/rfcs_participate.html

oraz

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/calls/rfcs-
2016.html#c,topics=callIdentifier/t/RFCS-2016/1/1/1/default-
group&amp;callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&amp;callStatu

Fundusz Węgla

i Stali



WARSZTATY, SZKOLENIA

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Politechnice Krakowskiej
zaprasza na warsztaty „Aspekty finansowo – administracyjne w Horyzoncie 2020 -
co trzeba wiedzieć żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć
projekt”.

Szkolenie skierowane dla pracowników administracji i osób zaangażowanych
w przygotowanie i realizację projektów w ramach programu Horyzont 2020 odbędzie się
na Politechnice Krakowskiej ul. Warszawska 24, sala Spacerniak, budynek
Areszt, dnia 19 lipca 2016 r., w godz. 9.00-14.30.

Szczegółowe informacje o szkoleniu i zapisach znajdują się pod adresem:

https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-z-obszaru-nanotechnologii-
zaawansowanych-materialow-i-biotechnologii

Narodowe Centrum Nauki oraz National Science Foundation z USA ogłosiły nabór
wniosków w ramach konkursu Partnerships for International Research and
education – PIRE. Na konkurs można zgłaszać projekty dotyczące badań
podstawowych w ramach paneli NCN oraz dziedzin finansowanych w NSF: Biological
Sciences, Computer Sciences, ICT and Engineering, Education and Human Resources,
Environmental Research and Education, Geosciences, Mathematical and Physical
Sciences, Social, Behavioural and Economic Sciences. Liderem projektu składanego w
konkursie musi być naukowiec pracujący w USA.

Konkurs ma charakter dwuetapowy:

- termin składania wniosków wstępnych upływa 14.09.2016 r.

- termin składania wniosków pełnych upływa 24.04.2017 r.

Na poziomie wniosku pełnego, nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków
pełnych, wnioskodawcy z Polski są zobowiązani do wypełnienia szczegółowego
kosztorysu projektu i przesłania go do NCN oraz złożenia wniosku w systemie OSF.

Szczegółowe informacje o konkursie i procedurze aplikacyjnej znajdują się pod adresem:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-06-22-ogloszenie-konkursu-pire

PIRE 

HORYZONT

2020 


