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NOWE KONKURSY 

Horizon-Prize

Food Scanner

Komisja Europejska ogłosiła konkurs „Horizon Prize – Food Scanner” na opracowanie
nieinwazyjnego skanera żywności umożliwiającego szybkie analizowanie składu
żywności. Termin składania wniosków na konkurs upływa 9 marca 2016 r. Szczegółowe
informacje na temat konkursu znajdują się pod linkami:
http://www.kpk.gov.pl/?p=27620
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=food-scanner

GRANT DLA AGH

DZIAŁ  OBSŁUGI  PROGRAMÓW  MIĘDZYNARODOWYCH

Zespół Euraxess opublikował najnowsze oferty grantów i stypendiów
zagranicznych dla doktorantów, doktorów i profesorów. W styczniowym
zestawieniu znajdują się granty krajowe oraz stypendia m. in. we Francji, Austrii i na
Tajwanie.
Wykaz grantów znajduje się pod następującym linkiem:
http://www.kpk.gov.pl/?p=27673

Zestawienie

grantów 
Euraxess

W dniu 8 grudnia 2015 r. zostały otwarte nowe konkursy w ramach programu 
H2020, w obszarze Bezpieczna, czysta i efektywna energia.

Komisja Europejska zaproponowała przekrojowy temat konkursowy w zagadnieniach 
Smart Cities (SCC-1-2016-2017): Smart Cities and Communities lighthouse projects.

Otwarte zostały także tematy konkursowe związane z zagadnieniami COMPETITIVE LOW-
CARBON ENERGY:
1. LCE-01-2016-2017: Next generation innovative technologies enabling smart grids, 
storage and energy system integration with increasing share of renewables: distribution 
network.
2. LCE-02-2016: Demonstration of smart grid, storage and system integration 
technologies with increasing share of renewables: distribution system.
3. LCE-03-2016: Support to R&I strategy for smart grid and storage.
4. LCE-26-2016: Cross-thematic ERA-NET on Applied Geosciences.
5. LCE-32-2016: European Platform for energy-related Social Sciences and Humanities 
research.
6. LCE-33-2016: European Common Research and Innovation Agendas (ECRIAs) in 
support of the implementation of the SET Action Plan
7. LCE-34-2016: Joint Actions towards the demonstration and validation of innovative 
energy solutions.
Nabór wniosków potrwa do 5 kwietnia 2016 r. 

Źródło informacji: http://www.kpk.gov.pl/?p=27298

H2020



H2020 

MSCA-RISE

W dniu 8 grudnia 2015 r. Komisja Europejska otworzyła nowy konkurs w ramach
Działań Marii Skłodowskiej-Curie – RISE: H2020-MSCA-RISE-2016 na wymianę
pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami. Termin składania wniosków
upływa 28 kwietnia 2016 r., godz. 17:00.
Informacje na temat działania RISE dostępne są pod adresem:
https://www.kpk.gov.pl/?page_id=10250
Szczegółowe informacje oraz dokumenty konkursowe opublikowano w serwisie
Participant Portal pod linkiem:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topi
cs/2117-msca-rise-2016.html

W dniu 8 grudnia 2015 r. głoszono  czwarty i ostatni konkurs w ramach ERA-NET 
SOLAR. 

Termin składania wniosków wstępnych upływa 11 kwietnia 2016 r.
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

Otwarty został 21 międzynarodowy konkurs na projekty badawcze w ramach
inicjatywy CORNET. Wnioski należy składać do 30 marca 2016 r. do godziny
12:00. Równolegle do wniosku międzynarodowego polski wnioskodawca składa do
NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie. Wnioski krajowe należy złożyć do dnia 30
marca 2016 r. w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej do 13 kwietnia
2016 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod adresem:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-
cornet/aktualnosci/art,3848,21-konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet.html

CORNET 

W dniu 18.12.2015 r. agencja Fonds National de la Recherche (FNR) z Luksemburga
ogłosiła konkurs CORE 2016, w ramach którego w obszarze „Innovation in Services”
uruchomiony zostanie nabór wniosków na wspólne, polsko-luksemburskie
projekty. Procedura aplikacyjna odbędzie się zgodnie z regułami konkursu. Poza
konkursem CORE 2016 nie jest przewidziany odrębny nabór wniosków dla projektów
polsko-luksemburskich. Obszar „Innovation in Services” obejmuje następujące
zagadnienia:
• projektowanie usług dla biznesu
• rozwój i działanie systemów finansowych
• bezpieczeństwo informacji
• działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów.
Elektroniczny system składania wniosków będzie otwarty od połowy stycznia 2016
roku do 21 kwietnia 2016 r. (14:00 CET).

Dokumenty konkursowe dla polskich wnioskodawców będą dostępne w styczniu 2016
roku na stronie NCBR.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod linkiem:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-
dwustronna/luksemburg/v-konkurs/art,3871,ogloszenie-konkursu-core-2016-przez-
luksemburska-agencje-fnr-mozliwosc-skladnia-wnioskow-na-projekty-polsko-
luksemburskie.html

Współpraca

Polska-
Luksemburg



WARSZTATY, SZKOLENIA

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje
26.01.2016r. w Warszawie Dzień Informacyjny „Europejska infrastruktura
badawcza w projektach Horyzontu 2020” poświęcony możliwości
udziału infrastruktur badawczych w projektach Horyzontu 2020, a także możliwości
korzystania z bezpłatnego dostępu naukowców do wielu europejskich infrastruktur
(zarówno tradycyjnych, jak i e-infrastruktur).
Szczegółowe informacje na temat harmonogramu spotkania oraz procedury
rejestracyjnej znajdują się pod linkiem: http://www.kpk.gov.pl/?event=infrastruktura-
badawcza-w-programie-horyzont-2020

W związku z ogłoszeniem przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC)
w październiku ubiegłego roku konkursu na granty dla naukowców pragnących
wzmocnić swój zespół lub program badawczy i ugruntować niezależność
naukową (ERC Consolidator Grants) Krajowy Punkt Kontaktowy Programów
Badawczych UE zaprasza na indywidualne, bezpłatne konsultacje.
Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia udziału w konsultacjach znajdują się pod
adresem: http://www.kpk.gov.pl/?p=27635
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