
Przykładowe konkursy dotyczące 
współpracy międzynarodowej 

(oferty NCBiR, NCN i inne)

Mikołaj Zadrożny
Konsultant RPK PB UE



Oferta NCBiR

1. Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów:

 wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii (max. 5 dni/3 osoby);

 wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce.

Działanie powinno służyć:

 zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do

programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych

i/lub

 wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub

prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi

projektów, biura transferu technologii).

Nabór rozpoczął się 12 kwietnia 2017 r.

O pierwszeństwie decyduje kolejność wpływu formularzy.



Oferta NCBiR
2. AAL – Active and Assisted Living Programme

• Tematyka:
a) Projekty wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne 

(ICT) do poprawy jakość życia ludzi starszych. Konkurs na finansowanie 
badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby z demencją.

• Termin składania wniosków: 24.05.2017 r.

• Link: http://www.ncbr.gov.pl/programy-
miedzynarodowe/aal/aktualnosci/art,4970,otwarcie-naboru-
wnioskow-w-konkursie-aal-2017-call-programu-aal.html

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/aal/aktualnosci/art,4970,otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-aal-2017-call-programu-aal.html


Oferta NCBiR
3. SEA-EU-NET
Celem tej inicjatywy jest realizacja wspólnych innowacyjnych projektów 
badawczych przez naukowców z Azji Południowo-Wschodniej i Europy, 
wspieranie istniejących partnerstw i inicjowanie nowych oraz wymiana 
wiedzy.
Obszary tematyczne:
• Zdrowie
• Zmiany klimatyczne/środowisko

Konsorcjum powinno być złożone z min. 3 podmiotów: 2 partnerów z 
Azji Południowo-Wschodniej i 1 europejskiego partnera lub 2 różnych 
europejskich partnerów i 1 partnera z Azji Południowo-Wschodniej.

• Termin składania wniosków: 30.06.2017 r.



Oferta NCN

M-ERA.NET- konkurs na międzynarodowe projekty badawcze

dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Konkurs obejmuje następujące tematy:

•Zintegrowana inżynieria materiałów obliczeniowych (ICME)

•Innowacyjne powierzchnie, powłoki i interfejsy

•Kompozyty o wysokiej wydajności

•Materiały wielofunkcyjne

•Nowe strategie dla zaawansowanych technologii opartych na

materiałach w zastosowaniach służących ochronie zdrowia



Oferta NCN

Termin składania wniosków skróconych, tzw. pre-

proposals upływa 13 czerwca 2017 r. o godz.

12.00.

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze

złożone z co najmniej 3 zespołów

naukowych pochodzących z co najmniej 2

krajów biorących udział w konkursie.



Oferta FNP

TEAM - celem programu TEAM jest rozwój kadr

sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych

prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego

świata w jednostkach naukowych lub

przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w

najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem
partnera zagranicznego.



Oferta FNP

W ramach konkursu zgłaszane będą projekty

trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet

takiego projektu nie przekroczył 3 500 000 zł.

W programie TEAM finansowane będą projekty

zgodne z tematami wskazanymi w wykazie

Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS)

Termin naboru: 20 czerwca 2017 r.
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