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NOWE KONKURSY 

II KONKURS

POLSKO-TURECKI

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Rada ds. Badań Naukowych i Technologicznych
Turcji ogłosiły w dniu 26 sierpnia 2016 r. otwarcie II konkursu na wspólne
projekty badawcze w obszarach: ICT-Information and Communication Technologies,
Energy, Health and life sciences.

Termin składania wniosków upływa 23 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/turcja/ii-
konkurs/art,4465,otwarcie-drugiego-polsko-tureckiego-konkursu-na-wspolne-projekty-
badawczo-rozwojowe.html

GRANT DLA AGH

DZIAŁ  OBSŁUGI  PROGRAMÓW  MIĘDZYNARODOWYCH

MSCA Cofund

ERA-NET Cofund

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przypomina, że w ramach
inicjatywy MSCA Cofund instytucje mogą składać wnioski o dofinansowanie
programów studiów doktoranckich wspierających początkujących, zagranicznych
naukowców w wyborze różnych ścieżek kariery zawodowej oraz programów
stypendialnych dla doświadczonych naukowców. Termin składania wniosków upływa
29.09.2016 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod linkiem

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=22721

lub bezpośrednio  na stronie Komisji Europejskiej dedykowanej akcji MSCA: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-
sk%C5%82odowska-curie-actions

01 września uruchomiony został konkurs w ramach międzynarodowego programu
Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund. Konkurs obejmuje finansowanie
projektów z zakresu fotoniki.

Nabór wniosków wstępnych trwa do 5 grudnia 2016 r., a wniosków pełnych do 29
marca 2017 r.

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów
rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego
wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCBiR:

http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-
fund/photonicsensing/aktualnosci/art,4485,photonics-based-sensing-era-net-cofund-
otwarcie-naboru-wnioskow-w-1-konkursie.html

Horyzont 2020



NCN planuje na dzień 15.12.2016 r. otwarcie konkursu UWERTURA 1 na staże w
zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Adresatami
konkursu są osoby, które planują wystąpić z wnioskami o finansowanie projektów
badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych.
Wnioski wraz z załącznikami będzie można złożyć w terminie od dnia 15
grudnia 2016 r. do dnia 15 marca 2017 r. Szczegółowe informacje o konkursie
znajdują się pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/uwertura

UWERTURA 1

NCN ogłosiło konkurs BEETHOVEN 2 na polsko-niemieckie projekty badawcze, które
obejmują badania podstawowe z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce
oraz wybrane dyscypliny nauk ścisłych i technicznych.

Wnioski na konkurs można składać do dnia 15 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje o konkursie i procedurze aplikacyjnej znajdują się pod linkiem:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven2

BEETHOVEN 2

UNESCO poinformowało o planowanym otwarciu w dniu 30.09. 2016 r. konkursie na
projekty badawcze dla młodych naukowców w zakresie Green Chemistry. Szczegółowe
informacje o konkursie i procedurze aplikacyjnej znajdują się na stronie:
http://www.dopm.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/green-chemistry-for-life-konkurs-
na-projekty-badawcze-dla-mlodych-naukowcow/

Green Chemistry
for Life

UNESCO, PhosAgro i IUPAC planują otwarcie konkursu w obszarze Green Chemistry-
phosphogypsum. W ramach konkursu będą finansowane projekty dotyczące utylizacji
fosfogipsu.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie:
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/basic-
sciences/chemistry/green-chemistry-for-life/how-to-apply/

Green Chemistry
phosphogypsum

POLONEZ 3

W dniu 15.09.2016 r. został ogłoszony przez NCN konkurs POLONEZ 3 na projekty
badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane
z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie
COFUND. Wnioski można składać w okresie od dnia 15.09.2016 r. do 15.12.2016 r.

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

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez3



WARSZTATY, SZKOLENIA

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wspólnie z polskimi partnerami
Wspólnot Wiedzy i Innowacji KIC zaprasza na konferencję „Budowanie krajowego
ekosystemu innowacji w oparciu o model Wspólnot Wiedzy i Innowacji KIC/EIT
– synergia funduszy strukturalnych/krajowych”. Konferencja odbędzie się w dniu
27.09.2016 r. w Warszawie.

Szczegółowe informacje o tematyce konferencji i zasadach uczestnictwa znajdują się pod
adresem: http://www.kpk.gov.pl/?p=32307

KIC 

Konferencja

Regionalny Punkt Kontaktowy Region Łódzki zaprasza na Dzień Informacyjny i warsztaty:
„Energia i Budownictwo w Programie Horyzont 2020”. Szkolenie i warsztaty
odbędą się w Łodzi w dniach 26-27.09.2016 r. Informacje o szkoleniu pod linkiem:

http://www.kpk.gov.pl/?event=energia-i-budownictwo-w-programie-horyzont-2020

H2020

Dzień otwarty


