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NOWE KONKURSY 

DAAD

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemiecka Centrala Wymiany
Akademickiej ogłosiły w dniu 02.02.2017 r. nabór wniosków na wymianę osobową
na lata 2018-2019 w ramach programu współpracy z DAAD. Po stronie polskiej
wniosek jest rozpatrywany jedynie gdy partner niemiecki złoży wniosek do Niemieckiej
Centrali Wymiany Akademickiej. DAAD otrzymuje środki finansowe na realizację
programu z budżetu Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań (BMBF) i przekazuje je
wnioskodawcom niemieckim. Natomiast Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (MNiSW) finansuje program w ramach dotacji podmiotowej na
działalność statutową jednostki. Polski wnioskodawca po przyjęciu projektu
(w dziedzinie nauk podstawowych) do programu wykonawczego może ubiegać się
w Narodowym Centrum Nauki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami,
o wsparcie finansowe. Wnioski należy składać do 30.06.2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie MNiSW pod linkiem:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-na-wymiane-
osobowa-w-ramach-programu-wspolpracy-z-daad.html

GRANT DLA AGH

DZIAŁ  OBSŁUGI  PROGRAMÓW  MIĘDZYNARODOWYCH

ERA-MIN 2

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o otwarciu w dniu 01.02.2017 r.
międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-MIN 2.
Konkurs obejmuje swym finansowaniem badania dotyczące nieenergetycznych,
nierolniczych surowców.
Wnioski międzynarodowe należy składać do dnia 05.05.2017 r., 17:00:00 CEST. Nabór
wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na
stronie http://www.submission-era-min.eu/ . 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. Przewidywana data naboru wniosków krajowych
przypada na I kwartał 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na międzynarodowej stronie konkursu
pod adresem: http://www.era-min-eu.org oraz na stronie NCBR pod adresem:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-min-
2/aktualnosci/art,4913,era-min-2-otwarcie-naboru-wnioskow-w-1-konkursie.html



Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz chińskie Ministerstwo Nauki i Technologii
ogłosiły nabór wniosków o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego
z Chińską Republiką Ludową na lata 2017-2019. Program obejmuje projekty
uzgodnione między polskimi i chińskimi zespołami badawczymi. Złożony projekt może
dotyczyć dowolnej dziedziny. Po polskiej stronie projekty finansowane są ze
środków przekazanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej lub
innych środków własnych jednostki. MNiSW nie przekazuje bezpośrednio
dodatkowych środków na realizację projektów. Wnioski należy składać do dnia 28
kwietnia 2017 r.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod linkiem:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-
dwustronna/mapa-swiata/chrl/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-na-wymiane-
osobowa-w-ramach-programu-wykonawczego-z-chrl.html

W dniu 15 lutego 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz singapurska
Agency for Science, Technology and Research ogłosiły wspólny konkurs na projekty
w obszarze: Micro-Electro-Mechanical-Systems (MEMS) - Harsh environment
compatible sensors for Industry 4.0 applications. Wnioski należy składać do 15
maja 2017 r. Szczegółowe informacje o konkursie i procedurze aplikacyjnej znajdują się
na stronie NCBR pod adresem:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-
dwustronna/singapur/aktualnos/art,4946,otwarcie-czwartego-polsko-singapurskiego-
konkursu-na-wspolne-projekty-badawcze-w-ramach-wspolpracy-polsko-singapurskiej-
2017.html

Wymiana osobowa

z ChRL

W dniu 15 lutego 2017 r. MNiSW oraz francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
wraz z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań ogłosiły nabór wniosków
w ramach programu POLONIUM na lata 2018-2019. Środki przeznaczane są
wyłącznie na wymianę osobową (koszty podróży i krótkich pobytów). Po stronie
polskiej projekty POLONIUM finansowane są wyłącznie ze środków
przekazanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej lub innych
środków własnych jednostki. MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych
środków na realizację tych projektów. Wnioski można składać w okresie od 5
lutego 2017 r. do 15 czerwca 2017 r. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują
się pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-
wnioskow-w-ramach-programu-polonium-na-lata-2018-19.html

Konkurs Polska -

Singapur

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o otwarciu w dniu 17.02.2017 r.
konkursu na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Nie ma
ograniczeń tematycznych składanych wniosków. Projekty mają być jedynie
ukierunkowane rynkowo – przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub
usługi i muszą mieć cywilny cel. Wnioski należy składać do 10 kwietnia 2017 r., godz.
16.00 CET. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod adresem:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-
miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,4963,otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-
eureka-konkurs-12017.html

EUREKA

Wymiana osobowa

POLONIUM



Narodowe Centrum Nauki poinformowało w dniu 21 lutego 2017 r., że termin składania
wniosków na konkurs UWERTURA 1 został przedłużony do dnia 22 marca 2017
roku (wnioski należy wysłać wyłącznie elektronicznie w systemie OSF do godz. 23:59).
Ponadto NCN przekazał informację, że w systemie OSF został udostępniony formularz
wniosku dla tego konkursu, jednakże dołączenie wymaganych załączników (sekcja I),
w tym potwierdzenia złożenia wniosków w konkursie, oraz elektroniczna wysyłka
wniosku będą możliwe w późniejszym terminie.
Źródło informacji: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-02-21-przedluzenie-terminu-
skladania-wnioskow

Współpraca z Chile

W dniu 16.02.2017 r. NCBR poinformowało o otwarciu wspólnie z Departamentem
Gospodarki, Energii i Przedsiębiorstw Senatu Berlina (SenWiEnBe) i Ministerstwem
Gospodarki i Energii Brandenburgii (MWE) konkursu na wspólne projekty
w dziedzinie fotoniki w zakresie Optical Metrology for Production
Processes,Environmental Monitoring and Bioanalysis. Wnioski można składać do
24.05.2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie i procedurze wnioskowania znajdują się na stronie:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/berlin/iii-
konkurs/art,4965,otwarcie-trzeciego-konkursu-na-wspolne-projekty-badawczo-
rozwojowe-w-obszarze-fotoniki-w-ramach-wspolpracy-polska-berlin-branden.html

III konkurs Polska, 
Berlin, Brandenburgia

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało 17 lutego 2017 r. o ofercie
wsparcia naukowców w ramach chilijskiego programu międzynarodowej
współpracy naukowej „2017 Call for proposals in suport of international
networking between research centres. Program swym wsparciem obejmuje
tworzenie sieci współpracy między jednostkami naukowymi z Chile i z wybranych państw
partnerskich – w tym z Polski. Wniosek składa chilijska jednostka naukowa w
terminie do 12.04.2017, godz. 16:00 (czasu chilijskiego). Szczegółowe informacje
o konkursie i zasadach udziału w programie są dostępne na stronie internetowej
chilijskiej Narodowej Komisji ds. Badań i Techniki CONICYT: http://www.conicyt.cl/ ,
warunki udziału w konkursie dostępne są pod linkiem:
http://www.conicyt.cl/pci/files/2017/01/REDES-2017-SUMMARY-IN-ENGLISH.pdf oraz na
stronie MNiSW pod adresem:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/chilijski-program-miedzynarodowej-wspolpracy-
naukowej.html

W dniu 20.02.2017 r. NCBR poinformowało o otwarciu w dniu 15.02.2017 r.
międzynarodowego konkursu AAL 2017 Call Programu AAL. Temat konkursu: „AAL
packages/Integrated solutions - Packages integrating different solutions based on ICT to
support active, healthy and independent living of older adults”.W ramach konkursu
finansowane są badania obejmujące zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych
i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby z demencją. Nabór wniosków
międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie
internetowej: http://proposals.aal-europe.eu. Wnioski należy składać do
24.05.2017 (17:00 CET). 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. Orientacyjny okres naboru środków krajowych
to I kwartał 2018 r.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod adresem:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/aal/aktualnosci/art,4970,otwarcie-
naboru-wnioskow-w-konkursie-aal-2017-call-programu-aal.html
oraz na stronie konkursu: http://www.aal-europe.eu/

AAL 2017

UWERTURA 1


