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NOWE KONKURSY 

SOLAR-ERA.NET

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o rozpoczęciu w dniu 5 grudnia
2016 r. naboru wniosków w ramach międzynarodowego konkursu SOLAR-ERA.NET
Cofund. Konkurs obejmuje swym finansowaniem projekty B+R obejmujące zagadnienia
związane z systemami wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii
słonecznej, m. in. z systemami koncentratorów energii słonecznej (CSP) oraz ogniw
fotowoltaicznych (PV).

Wnioski międzynarodowe należy składać poprzez system elektroniczny dostępny na
stronie: http://www.solar-era.net/joint-calls/, natomiast 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 Centrum.

Wnioski międzynarodowe należy składać do 20 lutego 2017 r. godz. 17:00 CET

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: październik – grudzień 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie i procedurze składania wniosków znajdują się pod
adresem: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/solar-
eranet-cofund/aktualnosci/art,4752,solar-era-net-cofund-joint-call-otwarcie-naboru-
wnioskow.html

GRANT DLA AGH

DZIAŁ  OBSŁUGI  PROGRAMÓW  MIĘDZYNARODOWYCH

CORNET

W dniu 12.12.2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekazało informację
o otwarciu 23 międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach
Inicjatywy CORNET. Konkurs obejmuje swym zakresem badania na potrzeby
konkretnych branż przemysłowych. Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za
pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej:
https://www.cornet.online/

Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu
międzynarodowego konsorcjum badawczego w okresie od 12.12.2016 r. do
29.03.2017 r. (12:00 CET)

Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące
partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek
krajowy o dofinansowanie projektu.

Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 29 marca 2017 r.
oraz w wersji papierowej 12 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie programu:
https://www.cornet.online/ oraz pod linkiem: www.ncbr.gov.pl/programy-
miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,4765,23-
konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet.html



Narodowe Centrum Nauki poinformowało o planowanym na styczeń 2017 r. otwarciu
konkursu QuantERA 2017. Zakres merytoryczny konkursu obejmuje następujące
obszary:

1. Quantum communication

2. Quantum simulation

3. Quantum computation

4. Quantum information sciences

5. Quantum metrology sensing and imaging

6. Novel ideas and applications in quantum science and technologies

Konkurs będzie miał charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie należy złożyć wniosek
skrócony, tzw, pre-proposal, na drugim – wniosek pełny, tzw. full proposal. Do konkursu
będą mogły przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 grup badawczych
pochodzących z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie.

Przewidywany termin składania skróconych wersji wniosków (tzw. pre-proposals): 15
marca 2017r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod linkiem:
https://ncn.gov.pl/quantera/co-funded-call-2017?language=pl

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursu UWERTURA 1
w okresie od dnia 15.12.2016 do dnia 15.03.2017 r. W ramach konkursu wspierani są
naukowcy, którzy prowadzą badania naukowe w polskich jednostkach naukowych. Celem
wsparcia jest pomoc uczonym w skutecznym występowaniu o środki europejskie na
realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów
ERC. Konkurs organizowany jest w porozumieniu z Europejską Radą ds. Badań
Naukowych (ERC) na podstawie programu „Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees”.
Wnioski na konkurs UWERTURA 1 składa się wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez
system OSF.

Szczegółowe informacje o konkursie i procedurze wnioskowania znajdują się pod
adresem:

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura1

UWERTURA 1 

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na
międzynarodowe projekty badawcze Sustainable Urbanisation Global Initiative
(SUGI) Food-Water-Energy Nexus. Konkurs obejmuje następujące zagadnienia:
Robust Knowledge, Indicators and Assessments; Multi-level Governance and
Management; Managing Strategies and Solutions. O finansowanie w ramach konkursu
mogą się starać międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów
naukowych pochodzących z 3 różnych krajów przystępujących do konkursu. Konkurs
składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć tzw. outline proposal,
w drugim natomiast – full proposal. Wnioski typu pre-proposals należy złożyć do dnia 15
marca 2017 r. do godz. 19.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Termin składania
wniosków zakwalifikowanych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa 20
września 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-12-13-konkurs-sugi

QuantERA 2017

SUGI



W dniu 01.12.2016 r. Komisja Europejska poinformowała o otwarciu naboru wniosków
w konkursie Marie Skłodowska-Curie Research and Innovative Staff Exchange
(MSCA RISE). Konkurs swym zakresem obejmuje wymianę wiedzy i pomysłów
przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniających się do rozwoju
innowacji i zaawansowania poziomu europejskich badań oraz rozwoju kariery
uczestniczących w wymianie pracowników.

Wnioski o finansowanie projektów międzynarodowej i międzysektorowej wymiany
pracowników mogą być składane przez międzynarodowe konsorcja do dnia 5 kwietnia
2017 r.

Dodatkowo Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na
bezpłatne konsultacje wniosków.

Szczegółowe informacje na temat konkursu i procedury aplikowania są dostępne pod
adresem:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/
msca-rise-2017.html

TWINNING

H2020

WARSZTATY, SZKOLENIA

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej wraz
z Krajowym Punktem Kontaktowym zaprasza na szkolenie dotyczące grantów
Programu HORYZONT 2020 pt. „Projekty TWINNING – szansą na rozwój
polskich jednostek badawczo-naukowych”. Szkolenie odbędzie się 12.01.2017 r.
w Krakowie na Politechnice Krakowskiej.

Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się na stronie:

http://www.transfer.edu.pl/pl/szkolenie,projekty-twinning-szansa-na-rozwoj-polskich-
jednostek-badawczo-naukowych-,202.html

MSCA RISE

W dniu 28 grudnia 2016 r. MNiSW poinformowało o uruchomieniu V edycji konkursu
„Mobilność Plus.” Program obejmuje swym zakresem finansowanie zagranicznych
pobytów uczestników programu w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach
rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych. Konkurs skierowany
jest do młodych naukowców, którzy w chwili składania wniosku nie ukończyli 35 roku
życia i dodatkowo spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie. Wnioski
konkursowe należy składać w okresie od 2 stycznia 2017 r. do dnia 15 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie i dokumentacji konkursowej znajdują się pod
adresem:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-
plus.html

Mobilność Plus

V edycja


