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NOWE KONKURSY 

NCBiR informuje, że od dnia 8.01.2015r. trwa nabór wniosków w ramach
międzynarodowego konkursu organizowanego w programie JPco-fuND.
Finansowanie dotyczy badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób
neurodegeneracyjnych. Wnioski wstępne można składać do 10.03.2015r. Nabór
wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny pod
linkiem https://www.pt-it.de/ptoutline/application/JPco-fuND. 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. Więcej informacji na temat
procedury aplikacyjnej wraz ze szczegółowymi tematami konkursu znajduje się na stronie
NCBR: www.ncbr.gov.pl zakładka: Informacje dotyczące programów krajowych
i międzynarodowych/Informacja z dnia 09.01.2015 Otwarcie naboru wniosków wstępnych
w konkursie JPco-fuND.

JPco-fuND

NCBiR informuje, że w dniu 22.01.2015r. otwarty został I konkurs w ramach
Współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Japonii (V4-Japan Joint
Research Program).
Tematyka konkursu obejmuje:
•Materials for extreme environments
•Materials for electronics and energy harvesting
•Lightweight construction materials
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się przez Japan Science and
Technology Agency (JST) i zakończy się w dn. 10.04.2015 r.. 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. Szczegółowe informacje na
temat procedury aplikacyjnej znajdują się na stronie www.ncbr.gov.pl zakładka
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych/Aktualności z dnia
21.01.2015.

ERA-NET
Smart Grids

ERA-NET
FACCE SURPLUS

NCBiR informuje, że dn. 7.01.2015r. rozpoczął się nabór wniosków wstępnych
w I konkursie w ramach programu ERA-NET FACCE SURPLUS. Finansowanie
dotyczy badań obejmujących zagadnienia z zakresu biologii produkcji biomasy
i zagadnień dotyczących zrównoważonego rolnictwa. Zamknięcie naboru wniosków
wstępnych nastąpi dn. 4.03.2015r.Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się
poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://www.submission-
faccejpi.com/. Szczegółowe informacje na temat procedury aplikacyjnej znajdują się na
stronie NCBR: www.ncbr.gov.pl zakładka: Informacje dotyczące programów krajowych
i międzynarodowych/Informacja z dnia 07.01.2015.

Informujemy, że NCBiR przystąpiło do inicjatywy ERA-Net Smart Grids Plus,

która uzyskała pozytywną opinię KE. Ogłoszenie pierwszego konkursu,

w formule co-fund, planowane jest na 30.01.2015r. Tematyka konkursu dotyczyć

będzie inteligentnych sieci wysokoenergetycznych (smart grids). Szczegółowe informacje

wraz z dokumentacją konkursową zostaną zamieszczone na stronie internetowej NCBR

w dniu ogłoszenia konkursu.

V4-Japan
Joint Program



Przypominamy, że 17.12.2014 r. agencja luksemburska Fonds National de la
Recherche (FNR) ogłosiła konkurs CORE 2015. W ramach tego konkursu,
w obszarze Innovation in Services możliwe będzie składanie wniosków na polsko-
luksemburskie projekty bilateralne. Poza konkursem CORE 2015 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.
Wnioski będzie można składać wyłącznie on-line w wersji elektronicznej, w języku
angielskim (wnioskodawcy polscy dodatkowo będą składać załączniki w j. polskim).
System składania wniosków będzie otwarty do 22.04.2015 r. Wybrane
w procedurze konkursowej projekty otrzymają dofinansowanie zarówno z NCBR, jak
i FNR, zgodnie z zasadami krajowymi.Więcej informacji znajduje się na stronie
www.ncbir,pl zakładka Programy Międzynarodowe/Współpraca
dwustronna/Luksemburg/IV Konkurs.

Współpraca
bilateralna-
Luksemburg

NCBiR poinformowało o ogłoszeniu I konkursu w ramach wspólnego
przedsięwzięcia Clean Sky 2 (konkurs nr H2020-CS2-CFP01-2014-01 w ramach
Societal Challenges). Tematy konkursu oraz niezbędne dokumenty dostępne są na
stronie www.ncbir.pl, zakładka Programy międzynarodowe/JTI/JU/Clean
Sky/Aktualności z dn. 19.01.2015 oraz na stronie KE. Wnioski można składać drogą
elektroniczną do 31.03.2015r. za pośrednictwem Participant Portal.

Clean Sky 2 
H2020

W ramach projektu IncoNet CA, wspierającego współpracę pomiędzy
środowiskiem naukowym z UE i krajami Azji Centralnej został otwarty konkurs
na tzw. Twinning Grants, mające na celu wypracowanie długotrwałej współpracy,
której wynikiem ma być wspólna aplikacja w programie Horyzont 2020 w jednym
z trzech obszarów:
•Zmiany klimatyczne
•Zdrowie
•Energia.
Wnioski będą przyjmowane w sposób ciągły do 31.03.2016 r. Więcej informacji
na temat konkursu znajduje się na stronie www.kpk.gov.pl aktualności z dn.
15.01.2015 oraz na stronie projektu http://www.inco-ca.net/en zakładka NEWS AND
Events.

IncoNet CA

Przypominamy o zbliżających się terminach składania wniosków
finansowanych w ramach Funduszu Wyszehradzkiego:
• Małe Granty- 1.03.2015 r.,
• Granty Standardowe -15.03.2015 r.
Celem Funduszu jest wspierane współpracy z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz
integracja tych państw z Unią Europejską. Dofinansowane działania to:
• współpraca kulturalna (np. festiwale , publikacje)
• współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania)
• edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)
• wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży

i dzieci)
• współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują

się na granicy, w odległości 50 km od granicy)
• promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi)
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i osoby fizyczne. Więcej
informacji znajduje się na stronie http://www.visegradfund.org/grants.html

Fundusz
Wyszehradzki


