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NOWE KONKURSY 

Eurostars 2 

EUREKA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o wyznaczeniu następujących
terminów składania wniosków międzynarodowych Eurostars 2 do Sekretariatu
Eureki:
7 konkurs – do 2 marca 2017 r. (do godz. 20.00 czasu środkowoeuropejskiego)
8 konkurs – do 14 września 2017 r. (do godz. 20.00 czasu środkowoeuropejskiego).
Informacja znajduje się pod linkiem: http://www.ncbr.gov.pl/programy-
miedzynarodowe/eurostars/aktualnosci/art,4523,terminy-naboru-wnioskow-w-
konkursach-eurostars-2-w-2017-r-7-i-8-konkurs-.html

GRANT DLA AGH

DZIAŁ  OBSŁUGI  PROGRAMÓW  MIĘDZYNARODOWYCH

MSCA ITN 

Horyzont 2020

Komisja Europejska rozpoczęła w dniu 15.09.2016 r. nabór wniosków na konkurs
MSCA ITN. W ramach konkursu można składać wnioski na finansowanie 3 typów
projektów:
•ETN - European Training Networks
•EID - European Industrial Doctorates
•EJD - European Joint Doctorates
Termin składania wniosków przez międzynarodowe konsorcja upływa 10.01.2017 r.
Szczegółowe informacje o konkursie i zasadach aplikowania dostępne są pod linkiem:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topic
s/msca-itn-2017.html lub na stronie KPK PB UE:
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=19298

W październiku 2016 r. państwowe przedstawicielstwo Regionu Katalonii - ACCIÓ -
CATALONIA TRADE & INVESTMENT rozpoczyna nabór wniosków w ramach nowej edycji
programu stypendialnego TECNIOspring PLUS na lata 2016-20. Program
współfinansowany ze środków MSCA H2020 skierowany jest do doświadczonych
naukowców z różnych dziedzin. Program przewiduje 2-letnią pracę naukową w Katalonii
w placówce naukowej lub w biorącej udział w programie firmie katalońskiej.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się pod adresem:

http://www.catalonia.com/en/innovate-in-catalonia/tecniospringplus/index.jsp
lub http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/fgDetails/53532

TECNIOspring

PLUS 



WARSZTATY, SZKOLENIA

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje w Warszawie w dniu
13.10.2016 r. dzień informacyjny poświęcony transportowi ekologicznemu
i ekologicznej mobilności miejskiej. Dzień informacyjny przygotowywany jest
w związku z dwoma ogłoszonymi na 2017 r. wyzwaniami społecznymi „Inteligentny,
zielony i zintegrowany transport” oraz „Bezpieczna, czysta i efektywna energia”
w ramach programu Horyzont 2020.
Dodatkowe informacje o spotkaniu i rejestracji znajdują się pod linkiem:
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-inteligentny-zielony-i-zintegrowany-
transport-tematyka-elektromobilnosci-w-konkursach-na-2017-rok

Transport drogowy

H2020

W dniu 20.10.2016 r. w Warszawie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych
Unii Europejskiej organizuje dzień informacyjny dotyczący tematyki badawczej
TRANSPORTU DROGOWEGO przewidzianej na 2017 rok w ramach Wyzwania
Społecznego: „Inteligentny, zielony i zintegrowany transport” programu H2020.
Szczegółowe informacje o dniu informacyjnym i procedurze rejestracji znajdują się pod
adresem:
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-inteligentny-zielony-i-zintegrowany-
transport-tematyka-transportu-drogowego-w-konkursach-na-2017-rok

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Regionalny Punkt
Kontaktowy Politechnika Śląska zapraszają wspólnie na Dzień informacyjny Obszarów
Środowisko i Energia w programie Horyzont 2020, który odbędzie się 18
października 2016 r. w Gliwicach.
Dodatkowe informacje o spotkaniu i procedurze rejestracyjnej znajdują się pod linkiem:
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-obszarow-srodowisko-i-energia-w-
programie-horyzont-2020

Środowisko 
i energia

H2020

W dniach 25-26 października 2016 r. Polska Akademia Nauk zaprasza na
organizowane w Warszawie warsztaty mające na celu przygotowanie naukowców
do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).
Warsztaty skierowane są w szczególności dla naukowców przygotowujących wnioski
z zakresu nauk humanistycznych. Spotkanie prowadzone będzie w języku
angielskim.
Szczegółowe informacje na temat warsztatów i zasad uczestnictwa znajdują się pod
linkiem:
http://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/4261-biuro-ds-
doskonalosci-naukowej-pan-organizuje-warsztaty-dla-humanistow

Przestrzeń
kosmiczna

H2020

W dniu 25.10.2016 r. w Warszawie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych
UE zaprasza na Dzień Informacyjny w obszarze Przestrzeń kosmiczna
w Programie HORYZONT 2020.
Dzień informacyjny jest organizowany w związku z planowanym ogłoszeniem konkursów
w obszarze przestrzeń kosmiczna w 2017 r.
Szczegółowe informacje o dniu otwartym znajdują się pod adresem:
http://www.kpk.gov.pl/?event=warszawa-25-10-2016-dzien-informacyjny-przestrzen-
kosmiczna-w-programie-horyzont-2020
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