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NOWE KONKURSY 

H2020

W związku z planowanym przez Komisję Europejską ogłoszeniem tematów i terminów
konkursów na lata 2016-2017, w najbliższych miesiącach, w Brukseli i w Warszawie,
organizowane są dni informacyjne w poszczególnych obszarach tematycznych.
Terminarz najbliższych wydarzeń dostępny jest pod linkiem: 

http://www.kpk.gov.pl/?p=25566

GRANT DLA AGH

DZIAŁ  OBSŁUGI  PROGRAMÓW  MIĘDZYNARODOWYCH

Informujemy, że w dniu 9 listopada 2015 r. planowane jest otwarcie konkursu The
Blue Baltic w ramach międzynarodowego programu badań naukowych i prac
rozwojowych na rzecz Morza Bałtyckiego BONUS-185.
Konkurs będzie podzielony na 2 ścieżki:
1 – projekty zorientowane na badania naukowe;
2 – projekty zorientowane na opracowanie innowacyjnych rozwiązań.

Tematyka konkursu, tzw. BONUS Strategic Research Agenda, została opublikowana na
stronie www.ncbir.pl zakładka aktualności z dn.7.10.2015 r.
Termin elektronicznej rejestracji wniosków upływa 9 lutego 2016 r. Pełne wnioski
można składać do dnia 10 marca 2016 r.

Konsorcjum składające wniosek w konkursie musi być złożone co najmniej z 3
podmiotów prawnych, z których każdy ma siedzibę w innym kraju członkowskim UE lub
stowarzyszonym, a przynajmniej 2 spośród tych krajów są krajami członkowskimi
programu BONUS-185 (Finlandia, Dania, Estonia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Szwecja,
Polska).
Forum, na którym można znaleźć partnerów do wspólnej realizacji projektu dostępne
jest pod adresem: www.bonusportal.org/BBpartnerforum
Więcej informacji na temat planowanego otwarcia konkursu znajduje się na stronie
www.ncbir.pl zakładka aktualności z dn. 7.10.2015 r.

Bonus-185

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o planowanym na dzień 2.11.2015
r. ogłoszeniu wspólnego konkursu Industrial biotechnology for Europe: an
integrated approach na projekty badawcze w ramach wspólnej inicjatywy ERA-IB2,
ERASynBio i ERA-MBT.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie programu ERA-IB 2:
http://www.era-ib.net/7thjointcall lub www.ncbir.pl zakładka Aktualności z dn.
2.10.2015 r.

Era-Net



Era-Net

NCBR informuje, że 12.10.2015 r. otwarto nabór wniosków w 10. międzynarodowym
konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia
się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.
Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy składać do Sekretariatu Konkursu
(Netherlands Enterprise Agency) na adres: Mr. Matté Brijder, matte.brijder@rvo.nl do
dn. 22.01.2016 r. Po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu należy złożyć
wspólny pełny wniosek w języku angielskim do dn. 30.05.2016 r. Wnioskodawcy,
których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych
do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku
o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dla wnioskodawców na temat zasad
dofinansowania dostępne są w dokumentacji konkursowej zamieszczonej pod
adresem:www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/era-net-
bioenergy/art,3639,era-net-bioenergy-otwarcie-naboru-wnioskow-w-10-
konkursie.html lub na stronie internetowej programu: www.eranetbioenergy.net.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) otworzyła
konkurs na granty dla naukowców pragnących wzmocnić swój zespół lub program
badawczy i ugruntować niezależność naukową: ERC Consolidator Grants.

O granty mogą starać się naukowcy 7-12 lat po doktoracie (okres liczony od dnia
otrzymania stopnia do 1 stycznia 2016 r.), pochodzący z dowolnego kraju świata.
Instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna znajdować się w kraju
członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Tematykę
projektu określają wnioskodawcy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o
dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych
wyników.
Termin składania wniosków upływa 2 lutego 2016 r.

Od listopada KPK PB UE zaprasza wszystkie zainteresowane konkursem osoby na
indywidualne konsultacje. Zgłoszenia neleży kierować pod adres
Wieslaw.Studencki@kpk.gov.pl.
Więcej informacji o grantach ERC Consolidator Grants można znaleźć na
http://www.kpk.gov.pl/?p=26206, a dokumentację konkursową na
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/to
pics/1120-erc-2016-cog.html

ERC

Consolidator 
Grants 

Informujemy, że w dn. 15 października 2015 r. KE ogłosiła nowe konkursy
w obszarze „Bezpieczna, czysta i efektywna energia” i zaproponowała 7 tematów
konkursowych związanych z efektywnością energetyczną:

1. EE-03-2016: Standardized installation packages integrating renewable and energy
efficiency solutions for heating, cooling and/or hot water preparation;

2. EE-04-2016-2017: New heating and cooling solutions using low grade sources of
thermal enegy;

3. EE-05-2016: Models and tools for heating and cooling mapping and planning;
4. EE-07-2016-2017: Behavioral change toward energy efficiency through ICT;
5. EE-08-2016: Socio-economic research on consumer’s behawior related to energy
efficiency;

6. EE-10-2016: Supporting accelerated and cost-effective deep renovation of
buildings through Public Private Partnership (EeB PPP);

7. EE-17-2016-2017: Valorization of waste heat in industrial systems (SPIRE PPP).
Nabór wniosków zakończy się 21 stycznia 2016 r. (godz. 17:00).
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.kpk.gov.pl/?p=26163

H2020



W obszarze „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna
gospodarka zasobami i surowce” w Horyzoncie 2020 został otwarty konkurs
o tematyce: Food systems and water resources for the development of
inclusive, sustainable and healthy Euro-Mediterranean societies.

Termin składania wniosków upływa 26 stycznia 2016 r. o godz. 17:00.
Kolejne tematy w ramach konkursu zostaną otwarte 10 listopada b.r.

Szczegółowe informacje oraz system składania wniosków dostępne są na stronie:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/to
pics/2187-sc5-12-2016.html oraz na http://www.kpk.gov.pl/?p=26304

H2020

Komisja Europejska otworzyła 3 konkursy w obszarze „Inteligentny, zielony
i zintegrowany transport”.

1.Konkurs GREEN VEHICLES podzielony jest na 4 tematy. Termin składania
wniosków we wszystkich 4 tematach upływa 26 stycznia 2016 r. Składanie
wniosków odbywa się w jednym etapie.
2.Konkurs AUTOMATED ROAD TRANSPORT składa się także z 4 tematów.
3.Konkurs MOBILITY FOR GROWTH obejmuje aż 20 tematów.
W większości tematów w konkursach Automated Road Transport oraz Mobility for
Growth składanie wniosków odbywa się w dwóch etapach – są dwa terminy składania
wniosków. W pierwszym etapie (do 20 stycznia 2016 r.) składa się tylko
kilkustronicowy opis projektu, natomiast pełny wniosek projektowy składa się
w drugim etapie, do 29 września 2016 r.

Termin składania wniosków w tematach jednoetapowych upływa 26.01.2016 r.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie:
http://www.kpk.gov.pl/?p=26307

H2020

W dn. 15.10.2015 r. Komisja Europejska otworzyła dwa konkursy w ramach
grantów Marii Skłodowskiej-Curie, tj:
„Innovative Training Networks” (ITN): projekty te mają na celu kompleksowe
szkolenia początkujących naukowców, w tym doktorantów, realizowane przez
międzynarodowe zespoły badawcze i instytucje pozaakademickie;
Termin składania wniosków to 12 stycznia 2016 (godz. 17:00).
„Researchers’ Night”: celem Nocy Naukowców jest przybliżenie zawodu naukowca
obywatelom, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie działań badawczych
i innowacyjnych oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej.
Termin składania wniosków to 13 stycznia 2016 (godz. 17:00).
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.kpk.gov.pl/?p=26168
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(Marie Curie) 



Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza do
Warszawy w dn. 13.11.2015 r. na bezpłatny dzień informacyjny poświęcony
tematyce Lotnictwa przewidzianej na 2016 rok w ramach Wyzwania
Społecznego: „Inteligentny, zielony i zintegrowany transport” programu
H2020.
W planowanym dniu omówiona zostanie tematyka energooszczędności, przełomowych
innowacji i bezpieczeństwa transportu lotniczego, a także zostaną zaprezentowane
zagadnienia logistyczne w lotnictwie w ramach wyzwania „Inteligentnego, zielonego
i zintegrowanego transportu” jak też inne zagadnienia związane z transportem
lotniczym, przewidziane w innych priorytetach programu H2020 (np. zawarte
w materiałów w ramach priorytetu NMP dla aeronautyki).
Przewidziano ponadto prezentacje dotyczące zasad uczestnictwa i składania wniosków
projektowych oraz zagadnień finansowych w ramach programu Horyzont 2020.
W tym dniu można będzie też zaprezentować pomysł na innowacje lub zgłosić
potrzebę rozwiązania innowacyjnego w ramach poruszanych w tym dniu zagadnień.
Chętni proszeni są o ich zgłaszanie indywidualnie na adres zbigniew.turek@kpk.gov.pl
do dnia 06.11.2015 r.
Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli instytucji naukowych, przedsiębiorstw
(w tym MŚP), urzędów odpowiedzialnych za rozwój transportu (w tym infrastruktury,
bezpieczeństwa itp.).
Szczegółowy program spotkania wraz z formularzem rejestracyjnym dostępny jest na
stronie: http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-inteligentny-zielony-i-
zintegrowany-transport-tematyka-lotnictwa-w-konkursach-na-2016-rok

H2020

dzień otwarty

W dniu 26 listopada (czwartek) 2015 r. w Warszawie przy ulicy Krzywickiego 34A
w gmachu Instytutu Maszyn Matematycznych przeprowadzone zostanie szkolenie
„Jak napisać poprawnie wniosek do Horyzont 2020 ze szczególnym
uwzględnieniem działu - Wyzwania Społeczne”.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z dokumentami zawartymi na
Participant Portal.
Ważnym elementem szkolenia jest zapoznanie się z tematem zawartym w Programie
Pracy - jak go czytać, jak wybrać istotne elementy w celu napisania dobrego
wniosku. Oprócz części teoretycznej będą również ćwiczenia.
Na szkoleniu nie będą poruszane aspekty finansowo-prawne.
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób, które chcą aplikować do
Horyzontu 2020 i składały już wnioski w Programach Ramowych.
Rejestracja odbywa się tylko on-line na stronie www.kpk.gov.pl
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szkolenie

WARSZTATY, SZKOLENIA

Ministerstwo Gospodarki zaprasza na trzecią edycję konferencji „Polska
w Kosmosie” poświęconej polskiemu sektorowi kosmicznemu. Odbędzie się ona
w dniach 26-27 listopada 2015 r. w siedzibie Instytutu Lotnictwa w Warszawie.
Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Wspierania Polskiej Astronautyki, Centrum
Badań Kosmicznych PAN oraz Instytut Lotnictwa. Patronat nad wydarzeniem objął
Minister Gospodarki.
Aby zarejestrować się jako uczestnik konferencji w charakterze prelegenta bądź
słuchacza należy pobrać i wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:
polskawkosmosie.org/rejestracja na adres: konferencja@polskawkosmosie.org bądź
skorzystać z formularza umieszczonego na stronie.
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 100 zł od osoby.
Dla studentów 50 zł od osoby.
Termin nadsyłania abstraktów referatów mija 31.10.2015 r., zaś termin rejestracji
20.11.2015 r.
Liczba miejsc ograniczona.
Szczegóły na temat konferencji dostępne są pod adresem: www.polskawkosmosie.org.

Polska
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konferencja


