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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 
1. NCBR ogłosiło nabór wniosków w ramach inicjatywy EIG CONCERT-Japan 
2. NCBR ogłosiło IV konkurs w ramach programu Wspólnego Przedsięwzięcia z KGHM Polska Miedź 

S.A. pn. CuBR 
 
Komunikaty 
1. FAQ dla realizujących projekty NCN 

 

Konkursy 

 
1. NCBR ogłosiło nabór wniosków w ramach inicjatywy EIG CONCERT-Japan 
 
Cel: Wparcie i rozwój współpracy w zakresie nauki, technologii i innowacji między krajami 
europejskimi a Japonią. 
Tematyka: Functional Porous Materials.  
Wnioskodawcy: Konsorcjum międzynarodowe składające się z co najmniej 3 podmiotów: 1 z Japonii 
i 2 z różnych krajów europejskich (Francja, Niemcy, Hiszpania, Turcja, Czechy, Bułgaria, Litwa, Polska). 
Dofinansowanie: do 150 tys. euro dla podmiotów z Polski na projekt. Kwota przeznaczona przez NCBR 
na dofinansowanie polskich podmiotów w projektach w tym konkursie wynosi 750 tys. euro.  
Okres trwania projektu: do 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 11 czerwca 2018 r., godz. 12:00 (CEST). 
Miejsce/sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny PT-Outline dostępny pod linkiem: https://secure.pt-
dlr.de/ptoutline/app/eig_jc2018 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:  

 NCBR: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-
inicjatywy-wielostronne/eig-concert-japan/aktualnosci/art,6085,eig-concert-japan-
informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow-w-v-konkursie.html  

 EIG CONCERT-Japan: http://concert-japan.eu/  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Justyna Wojciechowska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 
 
________________________________________________________________________________ 
 
2. NCBR ogłosiło IV konkurs w ramach programu Wspólnego Przedsięwzięcia z KGHM Polska Miedź 
S.A. pn. CuBR 
 
Cel: Wzrost konkurencyjności polskiej branży metali nieżelaznych jako uczestnika globalnego rynku 
i gospodarki światowej. 

https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eig_jc2018
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eig_jc2018
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/eig-concert-japan/aktualnosci/art,6085,eig-concert-japan-informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow-w-v-konkursie.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/eig-concert-japan/aktualnosci/art,6085,eig-concert-japan-informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow-w-v-konkursie.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/eig-concert-japan/aktualnosci/art,6085,eig-concert-japan-informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow-w-v-konkursie.html
http://concert-japan.eu/
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Tematyka: Ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem, efektywność w biznesie: 
1. Opracowanie technologii poprawy jakości nadawy do procesów mielenia i wzbogacania rud 

miedzi; 
2. Opracowanie technologii odzysku pierwiastków i/lub oczyszczania wód dołowych oraz  

technologicznych z procesu wydobycia i wzbogacania rud miedzi; 
3. Opracowanie technologii wydzielania i zagospodarowania drobnoziarnistych materiałów 

węglanowych; 
4. Opracowanie technologii odzysku składników użytecznych z odpadów poflotacyjnych 

z bieżącej produkcji O/ZWR; 
5. Opracowanie technologii przetwarzania i zagospodarowania żużli z hutnictwa rud miedzi; 
6. Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów poneutralizacyjnych z hutnictwa 

miedzi; 
7. Opracowanie innowacyjnej technologii ograniczenia migracji zasolonych wód podziemnych do 

cieków powierzchniowych w rejonie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych 
(OUOW) Żelazny Most. 

Wnioskodawcy: Konsorcjum naukowe złożone z co najmniej 3 podmiotów. 
Dofinansowanie: Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 4 mln zł. Budżet 
przeznaczony na finansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie wynosi 46 mln zł. 
Okres trwania projektu: 34 m-ce. 
Termin składania wniosków: od 29 maja 2018 r. do 27 czerwca 2018 r., godz. 16:00. 
Miejsce/sposób składania wniosków: Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu 
OSF. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/wspolne-przedsiewziecia/cubr/aktualnosci-iv-
konkurs/art,6092,iv-konkurs-w-ramach-wspolnego-przedsiewziecia-pn-cubr-realizowanego-przez-
ncbr-oraz-kghm-polska-miedz-s-a-.html  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Urszula Rumniak  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl 
 
Justyna Wojciechowska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 
 
 

Komunikaty 

 
1. FAQ dla realizujących projekty NCN 
 
Na stronie NCN zamieszczono sekcję Najczęściej zadawane pytania przeznaczone dla realizujących 
projekty.  
Pytania i odpowiedzi pomogą rozstrzygnąć wątpliwości dotyczące stypendiów naukowych oraz 
wynagrodzeń: etatowych, na stanowiskach typu post-doc i dodatkowych w projektach finansowanych 
przez NCN, zasad planowania i rozliczania środków na obniżenie pensum dydaktycznego. 
 

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/wspolne-przedsiewziecia/cubr/aktualnosci-iv-konkurs/art,6092,iv-konkurs-w-ramach-wspolnego-przedsiewziecia-pn-cubr-realizowanego-przez-ncbr-oraz-kghm-polska-miedz-s-a-.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/wspolne-przedsiewziecia/cubr/aktualnosci-iv-konkurs/art,6092,iv-konkurs-w-ramach-wspolnego-przedsiewziecia-pn-cubr-realizowanego-przez-ncbr-oraz-kghm-polska-miedz-s-a-.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/wspolne-przedsiewziecia/cubr/aktualnosci-iv-konkurs/art,6092,iv-konkurs-w-ramach-wspolnego-przedsiewziecia-pn-cubr-realizowanego-przez-ncbr-oraz-kghm-polska-miedz-s-a-.html
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Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_04_06_faq_dla_realizujacych  
 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_04_06_faq_dla_realizujacych

