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NOWE KONKURSY 

Fundusz 

Wyszehradzki

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

Małe Granty- 1.03.2016 r.,

Granty Standardowe -15.03.2016 r.

Celem Funduszu jest wspierane 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://www.visegradfund.org/grants.html

GRANT DLA AGH

DZIAŁ  OBSŁUGI  PROGRAMÓW  MIĘDZYNARODOWYCH

Komisja Europejska ogłosiła terminy konkursów przewidzianych w 2016 roku w ramach
programu Erasmus+.

Wnioski można składać między innymi na następujące konkursy:

Akcja 1

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus – 18 lutego 2016 r.

Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 1 kwietnia 2016 r.

Akcja 2

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja
szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 31
marca 2016 r.

Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych–26 lutego 2016 r.

Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 10 lutego 2016 r.

Akcja 3

Działania „Jean Monnet”

Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 25
lutego 2016 r.

Pełna lista konkursów oraz szczegółowe informacje o programie znajdują się pod
adresem http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/

Erasmus +



H2020 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaplanował ogłoszenie naboru wniosków
w ramach konkursu „Premia na Horyzoncie” na działania wspomagające
uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań
naukowych i innowacji „Horyzont 2020”.

Rozpoczęcie naboru wniosków przewidziane jest na drugą połowę lutego 2016 r.

Nabór będzie miał charakter ciągły od dnia jego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod linkiem:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-planowanym-naborze-wnioskow-
w-ramach-konkursu-premia-na-horyzoncie.html

WARSZTATY, SZKOLENIA

Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej zaprasza 11.02.2016 r.
w godz. 9:00-14:30 na szkolenie „Aspekty finansowo – administracyjne
w Horyzoncie 2020 - co trzeba wiedzieć żeby prawidłowo skalkulować budżet,
zrealizować i rozliczyć projekt”.

Szkolenie jest bezpłatne, limit miejsc 25.

Warsztaty przeznaczone są dla pracowników administracji oraz osób zaangażowanych
w przygotowanie i realizację projektów z Horyzontu 2020.

Szkolenie odbędzie się na Politechnice Krakowskiej ul. Warszawska 24, sala Spacerniak,
budynek Areszt.

Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia ilość miejsc jest ograniczona (decyduje
kolejność zgłoszeń).

Szczegółowe informacje o szkoleniu i zgłoszeniu uczestnictwa znajdują się pod linkiem:

http://www.transfer.edu.pl/pl/szkolenie,aspekty-finansowo-administracyjne-w-
horyzoncie-2020-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-
rozliczyc-projekt,160.html

H2020 

Premia na         
Horyzoncie

Na dzień 03 marca 2016 r. planowane jest ogłoszenie I konkursu na projekty
badawcze w ramach programu ERA-NET Co-Fund ERA-GAS ,,ERA-NET for
Monitoring & Mitigation of Greenhouse gases from Agri- and Silvi-culture”

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod linkiem:

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-
gas/konkursy/art,3974,era-net-co-fund-era-gas-planowane-ogloszenie-i-konkursu.html

ERA-NET Co-

Fund ERA-GAS 

Ogłoszenie I konkursu na projekty badawcze w ramach inicjatywy ERA-NET Co-
Fund WaterWorks2015 “Sustainable management of water resources in
agriculture, forestry and freshwater aquaculture sectors” planowane jest na dzień
16 lutego 2016 r.

Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się pod adresem:

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-
fund/waterworks2015/konkursy/art,3975,era-net-co-fund-waterworks2015-planowane-
ogloszenie-i-konkursu.html

ERA-NET Co-Fund

WaterWorks2015

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje w dniu 11 lutego 2016 r.
uruchomić kolejną edycję konkursu w ramach programu Ministra Nauki Mobilność
Plus.

Informacja dostępna pod linkiem:

http://www.nauka.gov.pl/planowane-nabory-wnioskow/

Mobilność Plus


