
Numer  8/148/2016            sierpień 2016

NOWE KONKURSY 

Fundusz Węgla         

i Stali

Przypominamy, że w dniu 15.09.2016 r. upływa termin składania wniosków na
ogłoszony przez Komisję Europejską konkurs w ramach Funduszu Badawczego
Węgla i Stali.

Szczegółowe informacje o procedurze aplikowania znajdują się pod adresem:

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/rfcs_participate.html

oraz

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/calls/rfc
s-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/RFCS-2016/1/1/1/default-
group&amp;callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&amp;callStatu

GRANT DLA AGH

DZIAŁ  OBSŁUGI  PROGRAMÓW  MIĘDZYNARODOWYCH

HARMONIA 8

Program

LIFE

Informujemy, że od dnia 14 lipca uruchomiony jest generator do składanie wniosków,
w ramach konkursu HARMONIA 8 ogłoszonego przez NCN. Wniosek wraz
z załącznikami należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 15.09.2016 r. Wnioski
w wersji papierowej wydrukowane z systemu OSF wraz załącznikami należy dostarczyć
do NCN do dnia 15.09.2016 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod adresem:
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia8-15-06-2016

Zainteresowanym przypominamy o zbliżających się terminach zamknięcia konkursów
w programie UE LIFE.

Grant Type Closing Date

Climate Change Action (Mitigation, Adaptation 

and Climate Governance & Information)

07 September 2016 at 16:00 

Brussels time

Environment & Resource Efficiency
12 September 2016 at 16:00 

Brussels time

Nature & Biodiversity
15 September 2016 at 16:00 

Brussels time

Environmental Governance & Information
15 September 2016 at 16:00 

Brussels time



Europejska Rada ds. Badań Naukowych  ogłosiła konkurs dla młodych naukowców ERC 

STARTING GRANT: ERC-2017-STG. Termin składania wniosków upływa 18.10.2016 r. 

W związku z powyższym konkursem Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych 
UE zaprasza na indywidualne, bezpłatne konsultacje.

Szczegółowe informacje o konsultacjach i zapisach na stronie: 

http://www.kpk.gov.pl/?p=32010

ERC STARTING

GRANT 
konsultacje

Centrum Transferu Technologii PK zaprasza na debatę społeczną na temat wpływu
eksploracji przestrzeni kosmicznej i technologii kosmicznych na nasze życie
i życie przyszłych pokoleń. Debata odbędzie się w Centrum Wystawienniczo-
Kongresowym w Jasionce k/Rzeszowa. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne,
organizatorzy zapewniają catering. Dojazd na koszt własny. Debata obywatelska to
wydarzenie towarzyszące kongresowi skierowanemu do sektora kosmicznego
i okołokosmicznego - European Robotic Congress.

Szczegółowe informacje o kongresie i debacie pod linkiem:
http://congress.roverchallenge.eu/

Rejestracja na debatę: https://www.citizensdebate.space/pl_PL/home

Debata społeczna

WARSZTATY, SZKOLENIA

W dniu 23.08.2016 r. w Warszawie odbędzie się dzień informacyjny „Teaming Faza
I” dotyczący inicjatywy „Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego
uczestnictwa”. Szkolenie skierowane jest dla polskich jednostek naukowych, które
zamierzają złożyć wniosek na konkurs WIDESPREAD-04-2017-Teaming Faza I.
Organizatorami szkolenia są: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Szczegółowe informacje o dniu informacyjnym znajdują się pod linkiem:
http://www.kpk.gov.pl/?p=32096

WIDESPREAD
Teaming Faza I

Dzień 
informacyjny


