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III EDYCJA PROGRAMU „MOBILNOŚĆ PLUS”
Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich,
udziału w badaniach naukowych prowadzonych, w okresie od 6 do 36 miesięcy, w renomowanych
zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym
autorytecie w danej dziedzinie nauki.
Wsparcie jest udzielane we wszystkich dziedzinach nauki, nie ma ograniczeń co do lokalizacji
zagranicznego ośrodka w którym realizowany będzie grant.
Program zapewnia:






finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub
prace rozwojowe
koszty podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w
której znajduje się zagraniczny ośrodek.
środki związane z pobytem za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci uczestnika
programu oraz
kosztów podróży małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci.
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Program ma pomóc uczestnikom programu w dalszym rozwoju kariery naukowej przez zdobycie
doświadczenia i wiedzy dzięki udziałowi w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych
realizowanych przy wykorzystaniu aparatury i metod niedostępnych w kraju. Umożliwienie wyjazdu z
rodziną ma na celu wyeliminowanie ewentualnych dodatkowych barier, które mogłyby ograniczać
mobilność uczestnika programu.
Termin składania aplikacji upływa 31 lipca 2013r.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony za pomocą Elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP albo na e-nośniku
Szczegółowe informacje na temat programu dostępne na stronie MNISW.
Źródło: RPK Olsztyn

OTWARCIE PIERWSZEGO KONKURSU W RAMACH ERA-NET TRANSPORT III
29 kwietnia 2013 roku został otwarty pierwszy konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na
międzynarodowe projekty badawcze w ramach programu ERA-NET Transport III.
Tematyka konkursu Future Travelling skupia się na zapewnieniu kompleksowych rozwiązań dla
ekologicznych, bezpiecznych, wygodnych i zintegrowanych systemów transportowych.
Konkurs obejmuje dwa obszary tematyczne:
• Future Vehicle Technologies (związany z tematyką alternatywnych źródeł zasilania);
• Traveller of the Future (dotyczący zagadnień społecznych, nowych technologii oraz organizacji
transportu).
Najważniejsze informacje:
• alokacja środków ze strony NCBR to 1,5 mln EUR;
• konkurs jest kierowany do międzynarodowych konsorcjów badawczych;
• konsorcja muszą składać się przynajmniej z dwóch jednostek pochodzących z
dwóch różnych krajów biorących udział w konkursie (żaden z krajów nie może finansować więcej niż
70% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu);
• termin składania anglojęzycznych wniosków za pomocą systemu EPSS ( https://epssfuturetravelling.eu/) upływa 4 listopada 2013 r. o godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego;
• maksymalny okres realizacji projektu to 36 miesięcy.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronach http://transport-era.net/ i NCBR
W dniu 13 czerwca 2013 r. odbędzie się spotkanie Brokerage Event dotyczące konkursu Future
Travelling. Informacje dot. spotkania można znaleźć na stronie internetowej.
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PIERWSZY KONKURS W RAMACH ERA-NET ERA-MIN
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do składania wniosków w ramach otwartego w dniu 30
kwietnia 2013 roku pierwszego, pilotażowego konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w
ramach: ERA-NET ERA-MIN pt. "Sustainable and responsible supply of primary resources”.
Konkurs obejmuje następujące zagadnienia:
A. Exploration;
B. Extraction;
C. Mine closure and rehabilitation;
D. Minerals processing;
E. Metallurgy.
Szczegółową definicję zakresu tematycznego wraz z opisem wymogów oraz procedury konkursowej
zawiera dokumentacja konkursowa (dokument pt. “Call text”).
Na finansowanie polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR
dysponuje budżetem w wysokości 400 000 €.
Konkurs przebiega jednoetapowo.
Konsorcjum międzynarodowe składa wspólny wniosek w języku angielskim wyłącznie poprzez system
elektroniczny dostępny na stronie internetowej ERA-MIN:
do 27 czerwca 2013 roku (do godziny 17:00 CET).
Więcej informacji na stronie konkursu w serwisie NCBR

PRZYPOMNIENIE O WCIĄŻ TRWAJĄCYM KONKURSIE L’ORÉAL POLSKA DLA KOBIET
NAUKI!
Szanowne Panie!
Dobiega trzynasta edycja konkursu L’Oréal Polska dla Kobiet Nauki przy wsparciu Polskiego
Komitetu ds. UNESCO. Kandydatki do końca maja br. mają możliwość starania się o jedno z pięciu
rocznych stypendiów w wysokości: 27.000 zł (doktoranckie) i 32.000 zł (habilitacyjne).
Na stronie internetowej www.lorealdlakobietinauki.pl umieszczone są wszystkie niezbędne
informacje oraz dokumenty aplikacyjne do konkursu.
Polska filia Grupy L’Oréal przyznaje stypendia naukowe od 13 lat. Każdego roku program wyłania
młode talenty, których przykład ma zachęcić następne pokolenia do wstąpienia na drogę nauki.
Stypendystki podejmują wielkie wyzwania badawcze w dziedzinie m. in. medycyny, biotechnologii,
biologii i chemii. Przez swój program L’Oréal pragnie wyrazić uznanie dla ich osiągnięć i zachęcić do
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kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki. Na liście stypendystek L’Oréal Polska/UNESCO jest
już sześćdziesiąt kobiet. Prowadzą one badania w Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach,
Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.
Warunkiem przystąpienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku 35 lat), jak
habilitantek (do 45 lat), jest końcowy etap realizacji pracy. Kandydatury oceniane są przez 13
jurorów – wybitne autorytety polskiego życia naukowego, wśród nich 3 stypendystki z lat ubiegłych,
mające dziś tytuł naukowy profesora.
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

NOWY KONKURS CIP-ECO-INNOVATION-2013 JUŻ OTWARTY!
W ramach konkursu finansowane są projekty pilotażowe i powielania rynkowego dedykowane
ekoinnowacjom. Konkurs pozostanie otwarty do 5 września 2013 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konkursu
Zapraszamy na dzień informacyjny w dniu 4 czerwca 2013 w Warszawie.
Żródło: KPK

Opracowała: Ewa Kłos

