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DZIAŁ  OBSŁUGI  PROGRAMÓW  MIĘDZYNARODOWYCH

04.02.2016 r. ogłoszony został konkurs CORE 2016 na projekty polsko-
luksemburskie. Wnioski należy składać wyłącznie poprzez system składania wniosków
on-line na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty w obszarze „Innovation in
Services”.

Termin składania wniosków upływa 21 kwietnia 2016 r. (14:00 CET)

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCBR pod linkiem
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-
dwustronna/luksemburg/v-konkurs/art,3978,konkurs-core-2016-otwarcie-systemu-
skladania-wnioskow-na-projekty-polsko-luksemburskie.html

oraz na stronie agencji luksemburskiej Fonds National de la Recherche (FNR)

http://www.fnr.lu/funding-instruments/core/core-2016-call-for-proposals.

Współpraca 
bilateralna

W dniu 5 lutego 2016 r. ogłoszony został nabór wniosków na projekty w ramach
Inicjatywy EUREKA. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zachęca do zapoznania się
ze znowelizowanymi „Zasadami dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA”. Najważniejsze
zmiany dotyczą wysokości dofinansowania poszczególnych projektów.

Terminy składania wniosków w 2016 roku są następujące :

nabór 1/2016 – do 29 kwietnia 2016 (do godz. 16.00)

nabór 2/2016 – do 14 października 2016 (do godz. 16.00)

Szczegółowe informacje o konkursie i procedurze aplikacyjnej znajdują się pod
adresem:

http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,3983,nabory-
wnioskow-w-ramach-inicjatywy-eureka-w-2016-roku.html

EUREKA

W dniu 26 lutego 2016 r. został otwarty nabór wniosków na konkurs w ramach
Programu AAL. Konkurs dotyczy finansowania projektów obejmujących badania
z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby
z demencją.

Szczegółowe informacje o konkursie i procedurze wnioskowania znajdują się pod
linkiem:

http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/aal/aktualnosci/art,4032,otwarcie-
naboru-wnioskow-w-konkursie-aal-2016-call-programu-aal.html

Program ALL 



NCBR poinformowało o otwarciu w dniu 16.02.2016 r. naboru wniosków w ramach
I konkursu Cofunded Call Biomarkers in Nutrition and Health realizowanego
w ramach programu ERA-HDHL. Konkurs obejmuje finansowanie badań z zakresu
oceny żywienia i zdrowia, w tym biomarkrów służących do oceny spożycia żywności oraz
ryzyka chorób dietozależnych.

Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny
dostępny przez stronę programu:

http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/register?view=login

Zamknięcie naboru wniosków - 19 kwietnia 2016 r. 16:00 CEST

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych - IV kwartał 2016 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 Centrum.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod linkiem:

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-
hdhl/aktualnosci/art,4008,era-hdhl-otwarcie-naboru-wnioskow-w-1-konkursie.html

Przypominamy, że w dniu 16 lutego 2016 r. został otwarty nabór wniosków wstępnych
w ramach konkursu ERA-NET Co-Fund WaterWorks2015: ,,Sustainable management
of water resources in agriculture, forestry and freshwater aquaculture sectors”.

W ramach konkursu mogą być finansowane projekty z zakresu zrównoważonego
gospodarowania zasobami wodnymi.

Wnioski międzynarodowe składa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:
https://aap.agencerecherche.fr

Nabór wniosków wstępnych trwa w okresie: 16.02.2016 r. – 19.04.2016 r.

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: I-II kwartał 2017 r.

Konsorcja uczestniczące w konkursie muszą składać się z minimum 3 grup badawczych,
z przynajmniej 3 różnych państw uczestniczących w konkursie.

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.

Szczegółowe informacje o tematyce zgłaszanych projektów i procedurze aplikacyjnej
znajdują się pod adresem: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-
co-fund/waterworks2015/konkursy/art,4010,otwarcie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-
programu-era-net-waterworks2015-sustainable-management-of-water-resources-in-
agriculture-.html

ERA-HDHL

ERA-NET 

WaterWorks2015

Przypominamy, że termin składania wstępnych wniosków w ostatnim konkursie w
ramach programu ERA-NET SOLAR upływa 11 kwietnia 2016 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod następującymi linkami:

http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-
net/solar/aktualnosci/art,3834,konkurs-w-ramach-era-net-solar.html

oraz http://www.solar-era.net/joint-calls/.

ERA-NET SOLAR



WARSZTATY, SZKOLENIA

W okresie od 16 do 20 maja 2016 r. w Centrum Energetyki AGH odbędzie się IV
Tydzień Zrównoważonej Energii (TZE), W ramach którego odbędzie się m.in.
międzynarodowa konferencja naukowa „International Conference on the
Sustainable Energy and Environment Development – SEED”. Więcej informacji
na stronie www.tze.agh.edu.pl. oraz www.seed.agh.edu.pl. W trakcie konferencji
będzie możliwość bezpłatnych konsultacji dla wszystkich zainteresowanych
udziałem w programie Horyzont 2020.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się pod linkiem:

http://www.kpk.gov.pl/?event=iv-tydzien-zrownowazonej-energii-16-20-maja-2016-
w-centrum-energetyki-agh-krakow

H 2020


