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NOWE KONKURSY 

Inicjatywa      
CORNET

Przypominamy, że 27 marca 2015r. upływa termin składania wniosków w wersji
elektronicznej na międzynarodowy konkurs na projekty badawcze w ramach Inicjatywy
CORNET. Wspólny wniosek w języku angielskim należy przesłać na adres internetowy
sekretariatu Inicjatywy CORNET eu@aif-ftk-gmbh.de. Wniosek ten składany jest przez
lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego. Wnioski w
wersji elektronicznej można składać w terminie do 27 marca 2015 r. do
godziny 12:00. Wzór wniosku międzynarodowego, wraz ze wszystkimi załącznikami,
dostępny jest pod adresem www.cornet-era.net.

Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące
partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) powinien złożyć do NCBR
wniosek krajowy o dofinansowanie projektu.

Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 27 marca 2015r.
oraz w wersji papierowej 10 kwietnia 2015r.

Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.ncbir.pl zakładka
Programy międzynarodowe/Współpraca sieciowa/Inicjatywa CORNET/Aktualności.

M-ERA.NET

Informujemy, że 03.02.2015r. otwarty został nabór wniosków w ramach konkursu M-
ERA.NET. Zakres tematyczny programu obejmuje zagadnienia z zakresu technologii
materiałowych.

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy
oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we
współpracy z polskimi przedsiębiorcami.

Konkurs ma charakter dwuetapowy. Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się
poprzez system elektroniczny https://www.vdivde-it.de/meranet-
submission/submission

Otwarcie naboru wniosków: I Etap - 03 lutego 2015r.

Zamknięcie naboru wniosków : I etap - 09 czerwca 2015r. godz.: 12:00

Zamknięcie naboru wniosków: II etap - 10 listopada 2015r.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej znajdują się na stronie
www.ncbr.gov.pl w zakładce „Programy międzynarodowe”/”Era-Net”/”M-Era-
Net/”Konkurs 2015”.

Współpraca
bilateralna
NIEMCY

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Departamentem Gospodarki, Technologii
i Badań Senatu Berlina ogłosiło w dniu 05 lutego 2015r. otwarcie konkursu na wspólne
projekty w dziedzinie fotoniki w obszarze Photonic Components and Systems for
Production and Measurement in the fields of Communication, Medicine, Lighting
and Security.

Termin składania wniosków upływa dnia 12 maja 2015r.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory
dokumentów znajdują się na stronie NCBR www.ncbr.gov.pl, zakładka „Informacje
dotyczące programów krajowych i międzynarodowych”/ „Otwarcie drugiego polsko-
berlińskiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki” –
informacja z 05.02.2015r.

GRANT DLA AGH

DZIAŁ  OBSŁUGI  PROGRAMÓW  MIĘDZYNARODOWYCH



Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że w I kwartale 2015r.
zostanie ogłoszona kolejna edycja konkursu „Granty na granty”.

Informacje na temat programu i procedury konkursowej będą na bieżąco zamieszczane
na stronie MNiSW.

Granty
na granty

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz francuskie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań ogłosiły
nabór wniosków w ramach programu POLONIUM na lata 2016-2017. W Polsce
projekty wymiany osobowej POLONIUM finansowane są ze środków przekazywanych
jednostkom na finansowanie działalności statutowej lub innych środków własnych
jednostki. MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację tych
projektów.

Projekt może dotyczyć dowolnej dziedziny naukowej natomiast w tym konkursie
przyjęto następujące preferencje tematyczne:

•energia,

•fizyka nuklearna, astronomia, kataliza,

•zrównoważony rozwój,

•rolnictwo i bezpieczeństwo żywności,

•nano- i biotechnologie,

•nauki o życiu,

•medycyna, a szczególnie badania nad rakiem,

•technologie informacyjne i komunikacyjne.

Zgłoszenia na lata 2016-2017 można składać do 29 maja 2015r.

Szczegółowe informacje na temat programu POLONIUM i procedury aplikacyjnej
znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl,
zakładka „Współpraca z zagranicą”/ „Współpraca dwustronna”/ „Mapa świata”/
„Francja”.

Współpraca
bilateralna
FRANCJA


