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NOWE KONKURSY 

Współpraca 
bilateralna 

TAJWAN

Informujemy, że 15.04.2015r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo
Nauki i Technologii Tajwanu otworzyły razem trzeci polsko-tajwański konkurs na
wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej
w obszarach:
•neuroscience,
•energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, thermal energy
technologies),
•environment (water resources, environmental monitoring systems, eco-innovations),
•materials science and engineering.
Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz procedury aplikacyjnej znajdują się na
stronie NCBR www.ncbir.pl, zakładka „Informacje dotyczące programów krajowych
i międzynarodowych”/ „Otwarcie trzeciego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne
projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2015)” – (15.04.2015).

Współpraca
Bilateralna

CZECHY

Informujemy, że 10.04.2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz czeskie
Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu ogłosiły nabór wniosków o wprowadzenie
tematów do Programu Wykonawczego z Czechami na lata 2016-2017. Program
dotyczy projektów badawczych, które muszą zostać wspólnie uzgodnione między
polskimi i czeskimi zespołami badawczymi. W Polsce finansowanie projektu dokonywane
jest przez jednostkę naukową ze środków przekazanych przez MNiSW na finansowanie
działalności statutowej lub z innych środków własnych jednostki.
Termin składania zgłoszeń upływa 10.06.2015 r.

Dodatkowe informacje o konkursie i zasadach aplikowania znajdują się na stronie
MNiSW www.nauka.gov.pl , zakładka „Komunikaty”/ „Zaproszenie do składania zgłoszeń
na lata 2016-2017 na wymianę osobową w ramach Programu Wykonawczego
z Republiką Czeską” – komunikat z 10.04.2015 r.

DAAD
Współpraca
bilateralna
NIEMCY

W dniu 01.04.2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemiecka
Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają do składania wniosków do
programu DAAD służącego wspieraniu kosztów wymiany osobowej przy realizacji
projektów badawczych w latach 2016-2017. Priorytetem jest pomoc młodym
naukowcom: magistrantom, doktorantom oraz naukowcom tuż po doktoracie. Program
obejmuje swym zakresem wszystkie dziedziny nauki. Polski wniosek może być przyjęty
pod warunkiem złożenia równoległego wniosku w Niemczech. Termin składania
wniosków upływa 30.06.2015 r.

Szczegółowe informacje na temat procedury konkursowej znajdują się na stronie MNiSW
www.nauka.gov.pl, zakładka „Komunikaty”/ „Zaproszenie do składania wniosków do
programu z DAAD służącego wspieraniu kosztów wymiany osobowej przy realizacji
projektów badawczych w latach 2016-2017” komunikat z 01.04.2015 r.
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H2020

Konkurs
COFUND

Komisja Europejska ogłosiła listę tematów w obszarze tematycznym Nauka z udziałem 
społeczeństwa i dla społeczeństwa. Termin składania wniosków upływa 16 września 
2015 r. (godz. 17:00). 
KE zaproponowała 10 tematów konkursowych podzielonych na cztery grupy:
1.Konkursy nakierowane na poprawę atrakcyjności nauczania w zakresie nauk 
ścisłych (tzw. STEM: science, technology, engineering, mathematics) i kariery 
naukowej wśród młodych ludzi:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/
h2020-seac-2015-1.html
2.Konkursy nakierowane na zachęcenie społeczeństwa europejskiego do 
włączania się w różne działania naukowe i innowacyjne:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/
h2020-issi-2015-1.html
3.Konkursy na promowanie równości płci w badaniach i innowacjach:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/
h2020-geri-2015-1.html
4.Konkursy na rozwijanie metod zarządzania dla lepszego rozwoju 
Odpowiedzialnego Prowadzenia Badań Naukowych i Innowacji (RRI):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/
h2020-garri-2015-1.html

H2020

Nauka z udziałem
społeczeństwa dla
społeczeństwa

W dniu 14.04.2015 r. został otwarty konkurs COFUND na dofinansowanie
międzynarodowych, międzysektorowych i interdyscyplinarnych programów
przyznających indywidualne granty badawczo-szkoleniowe początkującym naukowcom
(Doctoral Programmes) lub doświadczonym (Fellowship Programmes), o które mogą
ubiegać się pojedyncze instytucje (agencje, samorządy, ministerstwa, uczelnie, instytuty
badawcze czy przedsiębiorstwa).
Konkurs zostanie zamknięty 1 października 2015 r. o godz. 17.
Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie www.kpk.gov.pl w zakładce
Kariera i mobilność /Instytucje lub na Participant Portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics
/10052-msca-cofund-2015-dp.html

W związku z planowanym przez Komisję Europejską na 1 czerwca 2015 r. zaproszeniem 
do składania wniosków do Programu LIFE w zakresie działań na rzecz środowiska oraz 
klimatu, NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków tradycyjnych o współfinansowanie projektów 
LIFE w formie dotacji ze środków NFOŚiGW. 
Wnioski będzie można składać w okresie od 1 czerwca 2015 r., do 22 czerwca 2015 r. 
do godz. 15.30 za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych 
(https://gwd.nfosigw.gov.pl). Generator zostanie uruchomiony po 30.04.2015 r.
Więcej informacji na temat naboru znajduje się pod linkiem: www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-
life/nabor-2015-przed-oficjalnym-ogloszeniem/

Program

Life+

ERA-NET

Transport III

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu w dniu 01.04.2015 r. II nabór
wniosków na projekty międzynarodowe w ramach programu ERA-NET Transport III.
Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu logistyki
i łańcuchów dostaw. Temat konkursu to Sustainable Logistics and Supply Chains.

Konkurs jest dwuetapowy. Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez
system elektroniczny dostępny na stronie: https://epss-
SustainableLogisticsandSupplyChains.eu do dn. 02.10.2015r.

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 Centrum.
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych przypada na marzec - kwiecień 2016.

Szczegółowe informacje na temat zasad dofinansowania dostępne są na stronie
www.ncbir.pl w zakładce Aktualności z dn. 3.04.2015r. lub na stronie internetowej
programu http://transport-era.net/.



NCBiR informuje, że w dn. 17 marca br. ogłoszony został konkurs na międzynarodowe
wnioski w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL (ECSEL -2015-1 oraz ECSEL- 2015-
2).
Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu:
micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems.

Konkurs jest dwuetapowy. Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez
Participant Portal. Wnioski wstępne można składać do dn. 12.05.2015r. Nabór wniosków
pełnych trwa do 8.09.2015r.

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 Centrum.
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych to I kwartał 2016 r.

Szczegółowe informacje na temat zasad dofinansowania dostępne są na stronie
www.ncbir.pl zakładka Aktualności z dn. 8.04.2015 oraz na stronie konkursu pod
adresem: www.ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php, stronie na stronie internetowej
programu www.ecsel-ju.eu

Rozpoczął się konkurs na granty indywidualne Marii Curie-Skłodowskiej w ramach
H2020 (nr konkursu H2020-MSCA-IF-2015)
Konkurs jest adresowany do doświadczonych naukowców, którzy w dniu zamknięcia
konkursu mają więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań lub stopień doktora.
Są to granty wyjazdowe, na okres od 12 do 24 miesięcy do dowolnego kraju w UE lub
stowarzyszonym z programem Horyzont 2020 lub do kraju trzeciego z obowiązkową
roczną fazą reintegracyjną w dowolnym kraju europejskim.
Naukowiec składa wniosek poprzez Participant Portal, w porozumieniu z instytucją
przyjmującą. Termin składania wniosków upływa 10.09.2015 r.

Więcej informacji na temat konkursu:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h
2020-msca-if-2015.html

Przedsięwzięcie

ECSEL

H2020

Marie Curie

WARSZTATY, SZKOLENIA

Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej zaprasza 20.05.2015 r. na
praktyczne szkolenie poświęcone zasadom aplikowania o indywidualne granty Marii
Skłodowskiej Curie (Individuall Fellowships MSCA), w ramach programu Horyzont
2020.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie CTT PK www.transfer.edu.pl zakładka:
„Szkolenia” / „ Granty indywidualne w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie. Jak
przygotować dobry wniosek?”

Marie Curie

Szkolenie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje I z cyklu szkoleń
dotyczących naboru wniosków do Programu LIFE w roku 2015. Cykl szkoleń obejmuje
4 jednodniowe spotkania.
Obecnie prowadzone są za zapisy na Szkolenie I, które odbędzie się w dniu 7 maja 2015 r.
w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, sala 102, godz. 10.30.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NFOŚiGW www.nfosigw.gov.pl zakładka
„Aktualności”/ „I Szkolenie z przygotowania wniosków LIFE w naborze 2015”

Szkolenie

Program LIFE

Szkolenie


