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NOWE KONKURSY 

z Regionami Walonii 

i stołecznym Brukseli 

W dniu 17 października 2016 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
Wallonie-Bruxelles International ogłosiły nabór wniosków na wymianę osobową
naukowców w latach 2017-2019 w ramach współpracy z Rządami Wspólnoty
Francuskiej Belgii i Regionu Walonii. Termin składania wniosków upływa 31 grudnia
2016 r.
Środki przyznawane przez obie strony na podstawie Programu przeznaczone mogą być
wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej tj. na podróże i krótkie pobyty.
Po stronie polskiej projekty wymiany osobowej finansowane są ze środków
przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków
własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje dodatkowych środków na realizację tych
projektów.
Szczegółowe informacje o tematyce składanych wniosków oraz procedurze aplikowania
znajdują się pod linkiem: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-
zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/belgia-walonia/konkurs-na-wymiane-
osobowa-naukowcow-z-walonia-bruksela_20161017.html
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Konkursy

Eurostars-2

NCBR informuje o następujących terminach naborów wniosków prowadzonych przez
Sekretariat EUREKI w konkursach Eurostars-2:
- 7 konkurs – do 2 marca 2017 r. (do godz. 20.00 czasu środkowoeuropejskiego)
- 8 konkurs – do 14 września 2017 r. (do godz. 20.00 czasu środkowoeuropejskiego).

Informacja ze strony:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/eurostars/aktualnosci/art,4523,terminy-
naboru-wnioskow-w-konkursach-eurostars-2-w-2017-r-7-i-8-konkurs-.html

Przypominamy o trwającym naborze wniosków w ramach drugiej edycji konkursu
Teaming for Excellence Phase 1, który skierowany jest do instytucji naukowych, które
stworzą konsorcja z zagranicznymi ośrodkami. Celem konkursu jest tworzenie nowych
centrów doskonałości oraz wzmacnianie potencjału już istniejących. Wnioski można
składać do 15 listopada 2016 r.

Dodatkowe informacje na temat konkursu znajdują się pod linkiem:
http://www.kpk.gov.pl/?p=32045

Teaming for 

Excellence

Współpraca 



Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) zaprasza do składania wniosków na
konkurs na granty ERC CONSOLIDATOR GRANT: ERC-2017-CoG. Granty
skierowane są do naukowców od 7 do 12 lat po doktoracie, pochodzących z dowolnego
kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna znajdować się
w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Wnioski
można składać do dnia 9 lutego 2017 r.
Szczegółowe informacje o konkursie i procedurze aplikacyjnej znajdują się pod linkiem:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/
erc-2017-cog.html

ERC Consolidator

Grant

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o planowanym na listopad 2016 r.
ogłoszeniu konkursu na projekty badawcze w ramach inicjatywy EuroNanoMed
III. Konkurs będzie dotyczyć nanomedycyny.
Więcej informacji dostępnych jest w ogłoszeniu na stronie Programu:
http://www.euronanomed.net/joint-calls/8th-joint-call-2017/

Kolejne informacje na temat procedury aplikacyjnej oraz terminów będą zamieszczane
na stronie NCBR.

Informacja pochodzi ze strony: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-
co-fund/euronanomed-iii/aktualnosci/art,4575,era-net-euronanomed-iii-planowane-
ogloszenie-konkursu.html

EuroNanoMed III

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że pierwotnie określony
w ogłoszeniu o konkursie w ramach współpracy polsko-tureckiej okres składania
wniosków został wydłużony o 2 tygodnie. Obecnie wnioski można składać do 7
grudnia 2016 r.
Informacja ze strony: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-
dwustronna/turcja/ii-konkurs/art,4602,wspolpraca-polska-turcja-nowy-termin-
zamkniecia-naboru-wnioskow-w-2-konkursie.html

Współpraca 

Polska - Turcja

Narodowe Centrun Badań i Rozwoju poinformowało o otwarciu w dniu 10.10.2016 r.
naboru wniosków w 11 międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach
programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań
obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii. Konkurs ma charakter trzyetapowy.
Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy składać do 23.01.2017 r. Po
zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny wniosek
w j. angielskim do 20.06.2017 r. Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na
międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną
poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze
zamieszczonym na stronie NCBR.
Szczegółowe informacje na temat zasad dofinansowania dostępne są na międzynarodowej
stronie konkursu pod adresem: www.eranetbioenergy.net i www.eranetbestf.net oraz pod
linkiem: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/era-net-
bioenergy/art,4582,era-net-bioenergy-otwarcie-naboru-wnioskow-w-11-konkursie.html

ERA-NET

Bioenergy

Polska Akademia Nauk otwarła konkurs „Warsztaty ERC dla nauk społecznych
i humanistycznych”. Jego celem jest wyłonienie laureatów, którzy będą uczestniczyć
w warsztatach ERC Mentoring Initiative, organizowanych 3-4 grudnia 2016 roku
w Wiedniu. Konkurs jest skierowany do wybitnych naukowców reprezentujących
dziedziny humanistyczne i społeczne, planujących aplikowanie o granty Europejskiej Rady
ds. Badań Naukowych - ERC, Starting i Consolidator, czyli będących od 1 roku do 12 lat
po uzyskaniu tytułu doktora.
Zgłoszenie na konkurs należy złożyć do dnia 07.11.2016 r. Kandydaci zgłaszają swoje
uczestnictwo poprzez wypełnienie formularza online.
Szczegółowe informacje o konkursie i procedurze aplikacyjnej znajdują się pod adresem:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-warsztaty-erc-dla-nauk-spolecznych-i-
humanistycznych.html

Warsztaty ERC –

konkurs



WARSZTATY, SZKOLENIA

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na warsztaty „Jak 
przygotować dobry wniosek w obszarach Energia i Środowisko H2020”. 
Warsztaty odbędą się 15.11.2016 r. w Warszawie.
Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się na stronie: 
http://www.kpk.gov.pl/?event=jak-przygotowac-dobry-wniosek-w-obszarach-energia-i-
srodowisko-h2020-warsztaty

H2020

W dniu  09.11.2016 r. w Warszawie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE organizuje dzień informacyjny Szóstego Wyzwania Społecznego 
programu Horyzont 2020 „Europa w zmieniającym się świecie”.
Informacje o spotkaniu i zapisach znajduje się pod linkiem:
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-wyzwania-europa-w-
zmieniajacym-sie-swiecie-konkursy-2017

Szóste wyzwanie 
społeczne

W dniu 22 listopada 2016 r. w Warszawie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów
Badawczych UE organizuje Dzień informacyjny ICT/FET w Programie Horyzont
2020.
Szczegółowe informacje o wydarzeniu i zapisach znajduje się pod linkiem:
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-ictfet-w-programie-horyzont-2020-
2
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