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NOWE KONKURSY 

CORE 2017

NCBR poinformowało, że 16.12.2016 r. agencja Fonds National de la Recherche
z Luksemburga ogłosiła konkurs CORE 2017 na bilateralne, polsko-luksemburskie
projekty. Konkurs dotyczy finansowania wniosków w obszarze „Innovation in Services”
obejmującym następujące zagadnienia:

•projektowanie usług dla biznesu

•rozwój i działanie systemów finansowych

•bezpieczeństwo informacji

•działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów.

Wnioski wyłącznie w wersji elektronicznej, w j. angielskim (polscy wnioskodawcy
dodatkowo będą składać załączniki w j. polskim) poprzez system FNR zarządzany przez
agencję luksemburską można będzie składać w okresie: od połowy lutego 2017 r. do
26 kwietnia 2017 r. (14:00 CET). Dokumenty konkursowe dla polskich
wnioskodawców będą dostępne w lutym 2017 r. na stronie NCBR.

Wybrane w procedurze konkursowej projekty otrzymają dofinansowanie zarówno z
NCBR, jak i FNR, zgodnie z zasadami krajowymi.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCBR pod linkiem:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-
dwustronna/luksemburg/vi-konkurs/art,4850,ogloszenie-konkursu-core-2017-przez-
luksemburska-agencje-fnr-mozliwosc-skladnia-wnioskow-na-projekty-polsko-
luksemburskie.html

oraz na stronie FNR: https://www.fnr.lu/funding-instruments/core/
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DZIAŁ  OBSŁUGI  PROGRAMÓW  MIĘDZYNARODOWYCH

Wymiana osobowa

UKRAINA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy
ogłosiły 23 stycznia 2017 r. wspólny polsko-ukraiński konkurs na wymianę
osobową na lata 2017-2018. Program obejmuje projekty badawcze uzgodnione
między polskimi i ukraińskimi zespołami badawczymi. Projekty wspierane są finansowo
przez stronę polską i ukraińską. W Polsce projekty finansowane są ze środków
przekazanych jednostkom na działalność statutową lub innych środków własnych
jednostki. Ministerstwo nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na
realizację projektów. Obszary priorytetowe konkursu:

•technologie informatyczne oraz nowe technologie produkcyjne;

•energetyka (zarządzanie energią i efektywność energetyczna;

•ekologia i ochrona środowiska;

•nauki o życiu, biotechnologia, medycyna;

•nowe materiały;

•nauki humanistyczne i społeczne;

•technologie obronne.

Rozpatrywane będą tylko projekty złożone równolegle w Polsce i w Ukrainie.

Wnioski należy składać w okresie od dnia 23 stycznia 2017 r. do dnia 24 kwietnia
2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod adresem:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wspolny-polsko-ukrainski-konkurs-na-wymiane-
osobowa-na-lata-2017-2018.html



Narodowe Centrum Nauki poinformowało o ogłoszeniu w styczniu 2017 r. konkursu
QuantERA Call 2017. Konkurs obejmuje finansowanie projektów z obszaru technologii
kwantowych. Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 grup
badawczych pochodzących z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie
QuantERA 2017. Konkurs ma charakter dwuetapowy. Termin składania skróconej wersji
wniosku (tzw. pre-proposals) upływa dnia 15 marca 2017 r., godz. 17.00 czasu
środkowoeuropejskiego.

Informacje o konkursie znajdują się na stronie programu : www.quantera.eu oraz pod
linkiem https://www.ncn.gov.pl/quantera/co-funded-call-2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało w dniu 25 stycznia 2017 r.
o otwarciu naboru wniosków w ramach programu Eurostars-2. Celem konkursu jest
wsparcie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Konkurs nie przewiduje
ograniczeń tematycznych wniosków. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli
przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny
cel. Wnioski międzynarodowe należy składać poprzez system elektroniczny na stronie:
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2017-cut-offs do 2 marca
2017 r., godz. 20.00 CET.

Natomiast orientacyjna data naboru wniosków krajowych to III/IV kwartał 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod adresem:

http://www.ncbr.gov.pl/programy-
miedzynarodowe/eurostars/aktualnosci/art,4880,otwarcie-naboru-w-7-konkursie-
eurostars-2.html

QuantERA 2017

FLAG-ERA II

NCBR poinformowało o otwarciu w dniu 11.01.2017 r. naboru wniosków konkursowych
w ramach międzynarodowego programu FLAG-ERA II. Konkurs obejmuje
finansowanie badań z zakresu technologii grafenowych. Konkurs ma charakter
dwuetapowy. Wnioski wstępne należy składać w okresie 11.01.2017 r. – 14.03.2017 r
Natomiast wnioski pełne w lipcu 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. Orientacyjna data naboru wniosków krajowych
to IV kwartał 2017. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na
międzynarodowej stronie konkursu: https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2017/call-
announcement/ oraz na stronie NCBR pod linkiem: http://www.ncbr.gov.pl/programy-
miedzynarodowe/era-net-co-fund/flag-era-ii/aktualnosci/art,4870,otwarcie-naboru-
wnioskow-w-konkursie-flag-era-2017-graphene.html

Eurostars-2


