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Transport III

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 1 września 2015 r. wraz
z Niemieckim Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) planuje
otwarcie konkursu na wspólne projekty badawcze w następujących obszarach:

Energy efficiency and climate protection,

Resource efficiency,

Sustainable water management,

Socio-ecological research,

Konkurs skierowany jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
Uniwersytety, instytucje badawcze i duże przedsiębiorstwa (większe niż MŚP) mogą
również składać wnioski, pod warunkiem że są one częścią konsorcjów naukowych
w skład których wchodzą MŚP. Szczegółowe informacje będą opublikowane na
stronie NCBR w dniu otwarcia konkursu.
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DZIAŁ  OBSŁUGI  PROGRAMÓW  MIĘDZYNARODOWYCH

Na stronie NCBR zamieszczone zostały informacje dla wnioskodawców aplikujących
w drugim konkursie ERA-NET Transport III. Dokument zawiera najważniejsze
informacje dotyczące rodzajów finansowanych prac badawczych, poziomu
dofinansowania oraz warunków przyznawania pomocy publicznej. Zakres tematyczny
konkursu dotyczy logistyki i łańcuchów dostaw.
Nabór wniosków jest prowadzony do 2.10.2015 r. poprzez system elektroniczny EPSS 
(https://epss-sustainablelogisticsandsupplychains.eu/login.php) 
Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.ncbir.pl w zakładce „Informacje 
dotyczące programów krajowych i międzynarodowych” z dn. 8.07.2015

W dniu 8 lipca 2015 r. otwarty został I konkurs w ramach programu Southeast Asia -
Europe Pilot Joint Call for Mobility (SEA-EU-NET Pilot Joint Call). Konkurs ma na
celu skojarzenie zespołów badawczych jednostek naukowych z Europy i Azji Południowo-
Wschodniej w celu nawiązania lub wzmacniania istniejącej współpracy (wspieranie
istniejących i tworzenie nowych partnerstw). W dłuższej perspektywie ma służyć
wypracowaniu mechanizmu finansowania dla przyszłych wspólnych projektów B+R.
Obszary tematyczne konkursu to:

•Environmental (climate change, water resource management, smarter cities,
biodiversity & energy)
•Health ((neglected) infectious diseases, antimicrobial drug resistance)
•Food (agricultural productivity, sustainability and standards, value chain)
Konsorcjum powinno być złożone z min. 4 podmiotów: 2 z krajów SEA oraz 2 z krajów
UE.
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny PT-Outline
dostępny pod linkiem: https://www.pt-it.de/ptoutline/application/SEAEUPJC do dnia 14
września 2015 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 NCBR.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.ncbir.pl
zakładka „Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych” z dn.
9.07.2015 r. oraz na stronie programu:
www.sea-eu.net/object/document/202
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W dniu 30 lipca 2015 r.  został otwarty II konkurs CLEAN SKY 2 CALL FOR 
PROPOSALS. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie to 18 listopada 2015 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć pod adresem:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/calls/h2020-cs2-cfp02-2015-01.html#tab2

Lista tematów w ramach konkursu znajduje się w dokumencie dostępnym pod 
adresem:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-
cs2-cfp02-2015-01/1662641-call_text_-
_cfp02_full_description_of_topics_en.pdf
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