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NOWE KONKURSY 

NCBiR informuje, że w dn. 27.10.2014 otwarty został nabór wniosków
w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu
FLAG-ERA. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących
zagadnienia z zakresu technologii grafenowych (Graphene JTC Areas). Tematy konkursu
to:
•Computational modelling of devices and systems
•Advanced nanofabrication and spintronics
•Active THz components
•Multifunctional composites
•Functional coatings
•Nanofluidics applications
•Biological and chemical sensors
•Immunogenomics and proteomics
•New layered materials and heterostructures
•Energy
•Prototypes
Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy
przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe
wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami. Nabór wniosków
międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny
http://submission.flagera.eu/. Data zamknięcia naboru wniosków
to 27.01.2015 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. Pozostałe informacje na temat zasad
dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są na
międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.flagera.eu/FLAG-ERA-call-
2015 oraz na www.ncbir.pl zakładka Aktualności z dn. 5.11.2014.

FLAG-ERA

NCBiR informuje, że w dn. 11.11.2014 r. otwarto nabór wniosków
w 9. międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu
ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących
zagadnienia z zakresu bioenergii.
Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy przesyłać do dnia 12.01.2015r.
Po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny pełny
wniosek w języku angielskim do 8.06.2015 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 (orientacyjna data naboru wniosków
krajowych to IV kwartał 2015 r.).
Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania
(m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są na międzynarodowej stronie
konkursu pod adresem: www.eranetbioenergy.net oraz na stronie www.ncbir.pl
w zakładce Aktualności z dn. 14.11.2014.
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MNiSW zaprasza do składania wniosków w ramach programu NATO Science for
Peace and Security (SPS). Celem programu jest wspieranie rozwoju bezpieczeństwa,
stabilności i solidarności między zaangażowanymi państwami, poprzez współpracę
w obszarze nauki i techniki. Program SPS przewiduje koordynowanie i finansowanie
międzynarodowej współpracy naukowej realizowanej między uczonymi z państw
członkowskich NATO oraz z państw partnerskich. Współpraca w ramach programu SPS
koncentruje się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem. Szczególne wspiera
inicjatywy przeciwdziałające zagrożeniu terrorystycznemu, zagrożeniom związanym
z wykorzystaniem broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej lub jądrowej oraz
innym zagrożeniom. Polskie jednostki naukowe realizujące projekty finansowane ze
środków NATO mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie w MNiSW zgodnie z zasadami
dotyczącymi projektów międzynarodowych współfinansowanych. Terminy naborów to
1.03.2015, 1.07.2015 oraz 1.10.2015. Szczegółowe informację znajdują się na
stronie www.nauka.gov.pl zakładka Współpraca z zagranicą/Organizacje i programy
międzynarodowe/Program NATO Science for Peace and Security oraz na oficjalnej
stronie programu http://www.nato.int/science/ zakładka How to apply?
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