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Programy międzynarodowe 

 FLAG-ERA http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/flag-era/ 

 M-ERA.NET http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/m-eranet/ 

 EuroNanoMed II http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/euronanomed-ii/ 

 ERA-MIN http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era-min/ 

 V4 + Japonia http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-v4--japonia-/ 

 

Programy Krajowe 

 CuBR http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/cubr/ 

 RID http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/gddkia/aktualnosci/ 

 Innolot http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/programy-sektorowe/innolot/ 

 Demonstrator+ http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/demonstrator-wsparcie-badan-naukowych-

i-prac-rozwojowych-w-skali-demonstracyjnej/ 

 



 

 FLAG-ERA Call 2015 

 
Tematy konkursu - GRAFEN 
 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 

 

 Data zamknięcia naboru wniosków: 27 stycznia 2015 r.  

 Budżet NCBR: 0,5 mln euro 

 



 

 M-ERA.NET Call 2015 
 

Tematy konkursu 

 New surfaces and coatings  

 High performance synthetic and biobased composites  

 Tailoring of bioactive material surfaces for health applications  

 Materials for additive manufacturing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otwarcie IV konkursu: luty 2015 

 Budżet NCBR: 0,5 mln euro 

 



 

 EuroNanoMed II Joint Transnational Call for Proposals (2015) 
 
Zakres konkursu: 

 Regenerative medicine 

 Diagnostics 

 Targeted delivery systems 

 

 

 

 

 

 Data zamknięcia naboru wniosków: 3 marca 2015 r. 

 Budżet NCBR: 0,5 mln euro 

 

 



 The 3rd ERA-MIN Joint Call 

 

Zakres konkursu 

The research and technological development (RTD) topics to be funded under the third 
ERA-MIN Joint Call (2015) address all aspects of the non-energy raw materials value 
chain, grouped into three topic areas:   

 Primary resources: exploration, extraction, minerals processing, metallurgy, mine 
closure and rehabilitation 

 Secondary resources (recycling); proposals are expected to recover critical metals (as 
defined by the European Commission), in a circular-economy vision, either from 
mining waste or bulk streams of end-of-life products 

 Substitution of critical materials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data zamknięcia naboru wniosków: 19 maja 2015 r. 

 Budżet NCBR: 0,5 mln euro 

 

 



Tematy:  
 Materials for extreme environments - Multiphase alloys for application in extreme 

conditions (high temperatures, radioactive environments, aggressive media, etc.), as thermal 
barriers and ultrahard coatings. 

 Materials for electronics and energy harvesting - Microelectronics, photovoltaics, 
thermoelectrics, laser technologies. 

 Lightweight construction materials - Light construction materials for machine 
engineering (foam aluminum, composites with a metallic matrix, nanostructured materials, 
metastable metallic alloys, etc.). 

 

The Visegrad Group (V4) countries 

 International Visegrad Fund, “IVF” 

 Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, “MEYS” 

 Hungarian Scientific Research Fund, “OTKA” 

 National Centre for Research and Development of Poland, “NCBR” 

 Slovakia Academy of Science, “SAS” 

Japan 

 Japan Science and Technology Agency, “JST” 

   

 Otwarcie konkursu: II połowa stycznia 2015 

 Budżet NCBR: 0,5 mln euro 



 

 

Tematy: 

 Górnictwo i geologia  

 Przeróbka (mineral processing)  

 Metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały  

 Ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem, efektywność w biznesie  

 

 Otwarcie III konkursu: luty 2015 

 

 



 

 Podstawowym celem Przedsięwzięcia jest zrealizowanie i wdrożenie wyników 

projektów badawczych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego  
i efektywności systemu zarządzania ruchem, a także opracowywanie optymalnych 
norm i standardów planowania, projektowania, technologii oraz budowy i eksploatacji 
dróg w Polsce. 
 

Obszary tematyczne 

 Technologia budowy oraz remontu dróg i obiektów inżynierskich 

 Przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych w oparciu o najefektywniejsze 
metody badawcze 

 Wyposażenie dróg i otoczenia 

 Metodyka projektowania i zarządzania siecią drogową 
 

 

 

 

 

 Otwarcie konkursu: połowa stycznia 2015 

 Budżet NCBR: 50 mln  
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INNOLOT 

 Program sektorowy INNOLOT ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac 
rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego. Program 
jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań  
i Rozwoju, a grupą stowarzyszeń firm lotniczych reprezentujących Polską Platformę 
Technologiczną Lotnictwa. 

 

 

 

 

 

 Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia jest wzmocnienie transferu wyników 
badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej 
technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania  
w skali demonstracyjnej. Głównymi adresatami wsparcia są przedsiębiorcy, konsorcja 
naukowe oraz organizacje badawcze. 

               



Katarzyna Samsel 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Dział zarządzania programami 
katarzyna.samsel@ncbr.gov.pl 
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