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W ramach inicjatywy Bio-Based Industries Joint Undertaking, wspólnego przedsięwzięcia
Unii Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego, rozpoczęto procedury
przyjmowania wniosków do drugiego w tym roku konkursu w obszarze bioprzemysłu
(H2020-BBI-PPP-2015-2-1).
W ramach konkursu ogłoszono 19 tematów, które skupiają się na działaniach
wykorzystujących surowce odnawialne do produkcji użytecznych bioproduktów.
Informacje dotyczące konkursu wraz z listą tematów opublikowane są na stronie
konkursu:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls
/h2020-bbi-ppp-2015-2-1.html
Termin składania wniosków upływa 3.12.2015 r.

GRANT DLA AGH

DZIAŁ  OBSŁUGI  PROGRAMÓW  MIĘDZYNARODOWYCH

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC)
otworzyła konkurs na granty dla naukowców rozpoczynających karierę
badawczą: ERC Starting Grants.
O granty mogą starać się naukowcy 2-7 lat po doktoracie, pochodzący z dowolnego kraju
świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna znajdować się w kraju
członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Tematykę projektu
określają wnioskodawcy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym
stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.
Maksymalne finansowanie grantu to 1,5 mln euro na 5 lat.
Termin składania wniosków upływa 17.11.2015 r.
KPK PB UE od września zaprasza na indywidualne konsultacje osoby zainteresowane
składaniem wniosków. Zgłoszenia należy kierować pod adres
Wieslaw.Studencki@kpk.gov.pl.
Więcej informacji o grantach ERC Starting Grants można znaleźć na www.kpk.gov.pl,
a dokumentację konkursową na Participant Portal

WYDARZENIA

NFOŚiGW poinformował o organizacji tygodnia konsultacyjnego dotyczącego wniosków 
do KE w ramach Programu LIFE. Konsultacje będą się odbywały w terminie 7-11 września 
2015. 
Fundusz zaprasza osoby zainteresowane uczestnictwem w konsultacjach do zgłaszania się na nie 
z konkretnymi propozycjami projektów. Konsultacje będą miały charakter indywidualnego spotkania 
z ekspertami w siedzibie NFOŚiGW. W ich trakcie przedyskutowany zostanie cel i zakres 
przygotowanych przez wnioskodawców projektów LIFE.
Konsultacje wniosków do LIFE skierowane są przede wszystkim do tych osób, które zamierzają 
ubiegać się o dofinansowanie z KE w naborze 2015 r. 
Zgłoszenia należy kierować na adres marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl do 4 września br. do godz. 
15.00. Więcej informacji można również uzyskać pod numer tel. +22 45 90 257. 
Liczy się kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się na stronie http://nfosigw.gov.pl/ zakładka 
Oferta finansowania/środki unijne/Program LIFE/Aktualności LIFE



W ramach projektu BILAT USA 2.0 w trzech europejskich miastach: Warszawie, Rzymie 
i Lizbonie, zostaną zorganizowane warsztaty na temat możliwości skorzystania 
z amerykańskich programów finansowania badań. BILAT USA 2.0 to projekt finansowany 
przez Unię Europejską w ramach H2020. Jego celem jest wzmocnienie aktywności i rozwoju 
partnerstwa nauki, technologii i innowacji pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki. Warsztaty adresowane są do naukowców, kierowników projektów i administracji. 
W Warszawie warsztaty odbędą się w dniu 5.10.2015 r. 
Główne tematy warsztatów to:
-promocja amerykańskich funduszy na badania wśród europejskich naukowców
-wzmocnienie wiedzy instytucji europejskich na temat ubiegania się o amerykańskie fundusze na 
badania i zarządzanie nimi
-prezentacja dobrych praktyk w zakresie współpracy badawczej między USA a europejskimi 
instytucjami.
Program spotkania dostępny jest pod linkiem: http://www.kpk.gov.pl/?event=bilat-usa-2-0-
warsaw-workshops-on-us-research-funding-opportunities-for-eu-researchers
Rejestracja i udział w warsztatach są bezpłatne. Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje 
się na stronie: http://www.kpk.gov.pl/?p=24955


