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NOWE KONKURSY 

Konkurs       

polsko-izraelski

W dniu 19 kwietnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Izraelskie
Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu ogłosiły nabór wniosków w ramach czwartego
wspólnego konkursu na projekty badawczo-rozwojowe związane z rozwojem
innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających
zastosowania komercyjne.

Aplikować mogą przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, których liderami są
przedsiębiorcy.
Rozpoczęcie naboru wniosków – 19.04.2016 r.

Termin składania wniosków upływa 19.07.2016 r.

Szczegółowe informacje o konkursie i procedurze aplikacyjnej znajdują się pod
adresem:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/izrael/iv-
konkurs-pl-il/art,4179,czwarty-polsko-izraelski-konkurs-na-projekty-badawczo-
rozwojowe.html

GRANT DLA AGH

DZIAŁ  OBSŁUGI  PROGRAMÓW  MIĘDZYNARODOWYCH

Ogłoszono drugi nabór projektów w ramach Programu Interreg Region Morza
Bałtyckiego. Konkurs ma charakter dwuetapowy. Pierwszy etap naboru, w którym
należy złożyć koncepcję projektu trwa do 1 czerwca 2016 r. Program Interreg wspiera
projekty przyczyniające się do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie Serwisu Programów
Europejskiej Współpracy Terytorialnej pod linkiem:
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/drugi-nabor-projektow-interreg-region-morza-
baltyckiego-otwarty-wsparcie-dla-wnioskodawcow

INTERREG-Region

Morza Bałtyckiego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemiecka Centrala Wymiany
Akademickiej DAAD ogłosiły w dniu 01.04.2016 r. nabór wniosków do programu
wymiany osobowej DAAD na lata 2017-2018. Program służy aktywizacji wymiany
naukowców realizujących wspólne projekty badawcze.
Wnioski można składać w okresie 01.04.2016 r. – 30.06.2016 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod adresem:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wnioski-na-lata-2017-2018-na-wymiane-osobowa-
w-ramach-programu-wykonawczego-z-daad.html

Współpraca z 

Niemcami - DAAD



WARSZTATY, SZKOLENIA

W dniu 11 kwietnia 2016 r. MNiSW oraz strona portugalska ogłosiły konkurs na
wnioski na wymianę osobową naukowców w latach 2017-2018. Środki w ramach
programu przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej. Po stronie
polskiej projekty wymiany osobowej finansowane są ze środków przekazywanych
jednostkom na finansowanie działalności statutowej lub innych środków własnych
jednostki. Ministerstwo nie przekazuje dodatkowych środków na realizację tych
projektów.
Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2016 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod linkiem:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-na-polsko-
portugalska-wymiane-osobowa-naukowcow-w-latach-2017-2018.html

Współpraca

z Tajwanem 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na dzień informacyjny
„Program Horyzont 2020 dla Miast”. Szkolenie odbędzie się w dniu 10.05.2016 r.
w Warszawie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Na szkoleniu
zaprezentowane zostaną tematy konkursów w obszarze energii, transportu, środowisko,
ICT oraz efektywności energetycznej budynków.

Szczegółowe informacje o szkoleniu i zapisach znajdują się pod adresem:
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-program-horyzont-2020-dla-miast

H2020 

Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej zaprasza na organizowane
w dniu 17.05.2016 r. szkolenie „Zostań Ekspertem Komisji Europejskiej!”
W trakcie spotkania przedstawione zostaną wymogi formalne, które należy spełnić aby
zostać ekspertem. Ponadto będący prelegentami naukowcy z AGH, mający wieloletnie
doświadczenie przy ocenianiu wniosków do Programów Ramowych KE podzielą się
swoimi doświadczeniami.

Szczegółowe informacje o szkoleniu i zapisach znajduje się na stronie CTT PK pod
linkiem:
https://www.transfer.edu.pl/pl/szkolenie,zostan-ekspertem-komisji-
europejskiej,180.html

H2020 

NCBR oraz Ministerstwo Nauki i Technologii Tajwanu (MOST) ogłosiły 29.04.2016 r.
otwarcie konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-
tajwańskiej (2016). Projekty konkursowe powinny dotyczyć następujących obszarów:
neuroscience, energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration,
thermal energy technologies), materials science and engineering, agricultural
biotechnology and biocatalysis.
Wnioski na konkurs można składać do dnia 30 czerwca 2016 r.

Szczegółowe informacje o konkursie i procedurze aplikacyjnej znajdują się pod linkiem:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-
dwustronna/tajwan/aktualnosci/art,4211,otwarcie-czwartego-polsko-tajwanskiego-
konkursu-na-wspolne-projekty-badawcze-w-ramach-wspolpracy-polsko-tajwanskiej-
2016.html

Współpraca

Z Portugalią 


