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NOWE KONKURSY 

NCBiR ogłosiło otwarcie 19 międzynarodowego konkursu na projekty badawcze
w ramach Inicjatywy CORNET. Wspólny wniosek w formie elektronicznej,
w języku angielskim składa lider konsorcjum w imieniu międzynarodowego
konsorcjum badawczego na adres sekretariatu Inicjatywy CORNET eu@aif-ftk-gmbh.de
do 27.03.015 r. Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski wnioskodawca
(zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) powinien
złożyć do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu. Termin składania
wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 27.03.2015r. oraz
w wersji papierowej 10.04.2015 r. Dodatkowe informacje o konkursie wraz
z wzorami dokumentów znajdują się na stronie www.ncbir.pl zakładka Programy
międzynarodowe/Współpraca sieciowa/Inicjatywa CORNET/Aktualności oraz pod
adresem www.cornet-era.net.

CORNET

NCBiR informuje, że w dniu 26.11.2014r. otwarto nabór wniosków w ramach
6. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu
EuroNanoMed II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących
zagadnienia z zakresu nanomedycyny. Nabór wniosków międzynarodowych
odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie https://www.pt-
it.de/ptoutline/application/euronanomed2015 do dnia 3.03.2014r. Orientacyjna data
naboru wniosków krajowych to trzeci kwartał 2015r. Szczegółowe informacje dla
polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in., przedmiotu
i poziomu dofinansowania) dostępne są www.ncbir.pl w zakładce Programy
międzynarodowe/ERA-NET/EuroNanoMedII/Aktualności oraz pod adresem:
http://www.euronanomed.net.
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NCBiR informuje, że 1.12.2014r. rozpoczęto nabór wniosków w ramach
6. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET
Industrial Biotechnology. Konkurs dotyczy finansowania badań obejmujących
zagadnienia z zakresu biotechnologii przemysłowej. Nabór wniosków
międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny
na stronie: https://www.submission-era-ib.eu/home do dn. 23.02.2015r.
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych to czwarty kwartał 2015r.
Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie www.ncbior.pl zakładka
Aktualności z dn. 4.12.2014.

NCBiR informuje, że w dniu 15.12.2014 r. otwarto nabór wniosków w ramach
I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu E-Rare-3.
Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób
rzadkich. E-Rare-3 jest kontynuacją programu ERA-NET E-Rare-2. Celem konkursu jest
wsparcie międzynarodowych wysiłków badawczych w dziedzinie chorób rzadkich. Nabór
wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny
dostępny na stronie programu (http://www.erare.eu/) do 18.02.2015r. Orientacyjna
data naboru wniosków krajowych to IV kwartał 2015r. Szczegółowe informacje
dotyczące konkursu znajdują się na stronie www.ncbir.pl w zakładce Programy
międzynarodowe/ERA-NET/ERA-NET E-Rare/Aktualności.
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NCBiR informuje, ze w dn. 17.12.2014 roku otwarto nabór wniosków w ramach
III międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-
NET ERA-MIN. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia
z zakresu surowców nieenergetycznych. Nabór wniosków międzynarodowych
odbywa się do dn. 19.05.2014 poprzez system elektroniczny ESS (The Electronic
Submission System) dostępny na stronie: http://www.era-min-eu.org. Orientacyjna
data naboru wniosków krajowych to ostatni kwartał 2015 roku. Szczegółowe
informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in.
przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są na stronie www.ncbir.pl w zakładce
Aktualności z dn. 19.12.2014 r. oraz na stronie konkursu pod adresem:
http://www.era-min-eu.org/.
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NCBiR, na podstawie porozumienia zawartego z Departamentem Gospodarki,
Technologii i Badań Senatu Berlina, planuje na dzień 5.02.2015r. ogłoszenie
drugiego konkursu współpracy bilateralnej z Berlinem (Niemcy) na projekty
badawczo-rozwojowe w dziedzinie fotoniki. Wnioski o dofinansowanie będzie
można składać w następującej tematyce: Photonic Components and Systems for
Production und Measurement in the fields of Communication, Medicine,
Lighting and Security. Dodatkowe informacje oraz formularze konkursowe zostaną
zamieszczone na stronie internetowej www.ncbir.pl w dniu ogłoszenia konkursu.

Współpraca
bilateralna-
Berlin

Przypominamy, że na stronie www.erasmusplus.org.pl zamieszczone są nowe terminy
naborów na projekty w ramach programu ERASMUS+, sektor Szkolnictwo
Wyższe, na rok 2015:
Akcja1-Mobilność edukacyjna 4.03.2015 r.
•Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki
•Wyjazdy absolwentów na praktyki lub staże
•Wyjazdy pracowników uczelni
•Wspólne studia magisterskie (działanie zarządzane przez EACEA)
Akcja2-Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia
i młodzieży – 30.04.2015 r.
Więcej informacji na temat poszczególnych akcji, zasad aplikowania jak i samych
konkursów znajduje się na stronie www.ersmusplusorg.pl zakładka Sektory
i akcje/Szkolnictwo Wyższe/Akcja 1 i Akcja 2.

Erasmus+

Warsztaty, Dni informacyjne

KPK PB UE organizuje w dniu 13.01.2015 roku w Warszawie bezpłatny Dzień informacyjny dla
obszaru NMP (Nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji
i przetwarzania) dotyczący konkursów H2020-NMP-PILOTS-2015,H2020-NMP-2015-two-stage, H2020-
NMP-CSA-2015, dla których termin składania wniosków upływa 26.03.2015r. W trakcie spotkania
przedstawiona zostanie tematyka tych konkursów oraz zasady uczestnictwa. Przybliżone zostaną też
alternatywne możliwości finansowania badań z obszaru NMP. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość
zapoznać się z systemem wsparcia oferowanym przez KPK PB UE oraz instytucje współpracujące, jak
również z doświadczeniami uczestników oraz ewaluatorów poprzednich konkursów Horyzontu 2020 oraz
7 PR UE. Rejestracja odbywa się on-line poprzez stronę www.kpk.gov.pl (zakładka Polecane
wydarzenia), gdzie znajduje się także więcej informacji na temat wydarzenia.

KPK PB UE organizuje w Warszawie, w dniu 21.01.2015 r. warsztaty przeznaczone są dla
naukowców przygotowujących wniosek na konkurs ERC-StG-2015. Zgłoszenia należy przysyłać
na adres wieslaw.studencki@kpk.gov.pl. Warunkiem przyjęcia jest nadesłanie abstraktu projektu. Więcej
informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie www.kpk.gpov.pl zakładka Polecane wydarzenia.


