KONKURSY NA MIĘDZYNARODOWE PROEJKTY BADAWCZE
Nazwa
konkursu/programu

Lp.

Tematyka

Terminarz

Www

Konkursy ogłaszane przez Komisję Europejską
1.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h
2020/index.html

HORYZNT 2020

2.

1. BBI.VC1.R1: Efficient pre-treatment of lignocellulosic feedstock to advanced bio-based chemicals and
Bio Based
biomaterials
Industries/bioprzemysł
2. BBI.VC2.R2: New sustainable pulping technologies
3. BBI.VC2.R3: New products from sustainable cellulose pulp exploitation
4. BBI.VC3.R6: Fermentation processes to obtain biosurfactants and specialty carbohydrates from
agricultural and agro-industrial streams
5. BBI.VC3.R7: Protein products from plant residues
6. BBI.VC3.R8: Bioactive compounds from meso-organism's bioconversion
7. BBI.VC4.R9: Valuable products from heterogeneous biowaste streamsml
8. BBI.VC4.R10: Nutrient recovery from biobased waste streams and residues
9. BBI.VC1.D1: Lignocellulosic residues to (di)carboxylic acids, diols and polyols
10. BBI.VC1.D2: Chemical building blocks and value-added materials through integrated processing of
wood
11. BBI.VC2.D3: Advanced products from lignin and cellulose streams of the pulp and paper industry
12. BBI.VC3.D4: Functional additives from residues from the agro-food industry
13. BBI.VC4.D5: Cost efficient manure valorisation on large scale
14. BBI.VC3.F1: Added value products from underutilised agricultural resources
15. BBI.VC2.R4: Fibres and polymers from lignin
16. BBI.VC2.R5: Sugars from effluents of the pulping process and discharged

3.

LIFE

15.10.2014 - deadline

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/d
esktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbippp-2014-1.html

Do otrzymania dofinansowania kwalifikują się m.in. następujące działania: tworzenie i utrzymywanie
sieci, baz danych i systemów komputerowych związanych bezpośrednio z wdrażaniem ustawodawstwa i
polityki ochrony śdowiska UE, w szczególności gdy działania te poprawiają publiczny dostęp do
Kalendarium naboru wniosków
Strona KE:
informacji o środowisku, analizy, badania, modelowanie i tworzenie scenariuszy, monitorowanie stanu
pod adresem:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2
siedlisk i gatunków, w tym monitorowanie lasów, pomoc w budowaniu potencjału instytucjonalnego, http://www.nfosigw.gov.pl/sro
014/index.htm#preparatory strona NFOŚiGW:
szkolenia, warsztaty i spotkania, platformy nawiązywania kontaktów zawodowych i wymiany
dki-zagraniczne/instrumenthttp://www.nfosigw.gov.pl/srodkinajlepszych praktyk, działania informacyjne i komunikacyjne, w tym kampanie na rzecz zwiększania
finansowy-life/kalendariumzagraniczne/instrument-finansowy-life/
świadomości społecznej, a w szczególności kampanie zwiększające świadomość społeczną na temat
naboru-life/
pożarów lasów, demonstracja innowacyjnych podejść, technologii, metod i instrumentów dotyczących
kierunków polityki.
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Konkursy obsługiwane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
4.

M-ERA.NET
New Surfaces and Coatings
Composite Technology
Materials for Health

5.

6.

ERA.Net-u RUS PLUS

1. Nanotechnologies
Advanced nano-sensors for environment and health
Novel functional nanomaterials based on design and modelling
Nanomaterials for efficient lighting
2. Environment/Climate change
Increasing the reliability of regional climate projections: models and measurement
Environmental impact and risk of raw materials extraction and transportation
Extreme climate events and their impact on the environment
3. Health
Molecular mechanisms of brain function and pathology
Regenerative medicine and biomaterials
Drug discovery for cancer, cardiovascular and infectious diseases

16.09.2014 - deadline

http://www.ncbir.pl/programymiedzynarodowe/era-net/m-eranet/konkurs2014/art,2817,m-era-net-otwarcie-naboruwnioskow-w-konkursie-m-era-net-call2014.html

25.09.2014 r.

Strona programu: http://www.eranet-rus.eu/
NCBIR: http://www.ncbir.pl/programymiedzynarodowe/era-net/eranet-rusplus/aktualnosci/art,2800,era-net-rus-plusotwarcie-naboru-wnioskow-w-sciezce-st.html

IV kwartał 2014 r.

Strona
programu:http://www.chistera.eu/topicskeywords-chist-era-conference-2014 NCBIR:
http://www.ncbir.pl/programymiedzynarodowe/era-net/chist-eraii/aktualnosci/

16.06.2014 - 16.09.2014

http://www.ncn.gov.pl/wspolpracazagraniczna/projekty-niewspolfinansowane

ERA-NET CHIST-ERA
Resilient Trustworthy Cyber-Physical Systems
Human Language Understanding

Konkursy obsługiwane przez Narodowe Centrum Nauki
7.

HARMONIA

Międzynarodowe projekty badawcze realizowane:
1. w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z
zagranicznych instytucji naukowych;
2. w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
3. w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
4. przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń
badawczych.
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Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
8.

9.

Konkurs w ramach
współpracy polskoaustriackiej

Granty na granty

inisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki,
Badań Naukowych i Gospodarki (BMWFW) realizują wspólny Program wykonawczy służący intensyfikacji
współpracy naukowej obu państw poprzez wspieranie mobilności naukowców w ramach bilateralnych
projektów badawczych.

30.09.2014 r. - deadline

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszeniedo-zglaszania-tematow-na-wymiane-osobowa-wramach-protokolu-wykonawczego-z-republikaaustrii-na-lata-2015-2017.html

Celem programu pod nazwą „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach
badawczych Unii Europejskiej” jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o
realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Wsparcie jest skierowane do
jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz
stworzyć międzynarodowe konsorcjum.
W ramach programu wnioskodawcy mogą uzyskać środki finansowe na działania związane z
przygotowaniem wniosku projektowego w wysokości maksymalnie 30 00 zł.

Nabór ciągły do 31.12.2014
(ALE: Wniosek do MNiSW
należy wysłać lub złożyć nie
później niż 30 dni od dnia
otrzymania oceny
merytorycznej z KE)

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenieministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-naborzewnioskow-w-ramach-programu-granty-na-grantywsparcie-polskich-koordynatorow-w-programachbadawczych-unii-europejskiej-w-2014-r.html

W zależności od grantu

http://www.embo.org/

15.09.2014 - deadline

http://www.nfosigw.gov.pl/srodkinorweskie/nabory/art,6,ogloszenie-o-naborzewnioskow-w-ramach-funduszy-eog-2009-2014-dlaprogramu-operacyjnego-pl04.html

Inne
10.

EMBO

Celenm EMBO jest promowanie i rozwijanie doskonałości nauki w dziedzinie Life Sciences. EMBO
oferuje: krótkie stypendia do 3 miesięcy – aplikowanie na bieżąco, dłuższe do 2 lat; inne granty np.
Installation Grants dla na wzmocnienie potencjału badawczego w Polsce, Czechach, Portugalii i Turcji;
szkolenia; Travel Grants oraz inne

11. Oszczędzanie energii i

promowanie
odnawialnych źródeł
energii", Program
Operacyjny PL04
Fundusze EOG 20092014

Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu: poprawę efektywności energetycznej
budynków, obejmujące swym zakresem termomodernizację
budynków użyteczności publicznej, modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii, instalację,
modernizację lub wymianę węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej
do 3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności publicznej.
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