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Polsko – izraelski konkurs na projekty
badawczo – rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum
Badań i Rozwoju dla Przemysłu MATIMOP/ISERD ogłaszają trzeci wspólny konkurs na
projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz
rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.
Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania
gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Projekty
powinny spełniać kryteria komercjalizacji. Niniejszy konkurs jest realizowany zgodnie z warunkami
analogicznymi jak dla Inicjatywy EUREKA.
Projekty wyłonione w konkursie otrzymają dofinansowanie w ramach przeznaczonych na ten cel
środków narodowych, będących w dyspozycji NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) i OCS
(Office of the Chief Scientist of the Ministry of Industry & Trade and Labor, Israel). NCBR
i MATIMOP/ISERD pomogą w uzyskaniu statusu EUREKI dla wyłonionych w konkursie projektów.
Dane kontaktowe:
Hanna Sroczyńska
Starszy specjalista / Senior advisor
Sekcja współpracy międzynarodowej / International Cooperation Unit
e-mail: hanna.sroczynska@ncbr.gov.pl
Tel.: + 48 22 39 07 307
Iwona Bogucka (informacje na temat procedur EUREKA)
EUREKA NPC- NCBR
e-mail: iwona.bogucka@ncbr.gov.pl
Tel.: +48 785 66 20 13
Pomocą w poszukiwaniu partnerów projektowych w Izraelu służą:
Ambasada RP w Tel Awiwie
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Dominika Nowak, Pan Marek Zieliński
tel. +972 3 5446246,
e-mail: telaviv@trade.gov.pl
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Magdalena Zwolińska
Departament Promocji Gospodarczej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel.: +48 22 432 86 43
e-mail: magdalena_zwolinska@parp.gov.pl
www.een.org.pl, www.parp.gov.pl

Izrael:
MATIMOP/ISERD
Uzi Bar Sadeh
Program Manager
T: +972-3-511-8185
F: +972 3517 7655
e-mail: uzi@matimop.org.il
www.matimop.org.il
Źródło: www.ncbir.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/15318.html
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Drugi rok pandemii i nastroje mieszkańców
Polski nie najweselsze
Wynika z najnowszego sondażu CBOS.
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Obraz depresji jest różny w mózgach kobiet i
mężczyzn
Naukowcy namierzyli te różnice.

21-01-2022

Co dziesiąta osoba może zakażać po więcej
niż 10 dniach
Donoszą naukowcy na łamach pisma „International Journal of Infectious Diseases”.
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Dlaczego ludzie oszukują samych siebie?
Oszukiwanie się jest normalne, powszechne i może być przydatne, ale tylko na krótką metę.
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Jagody goji mogą chronić przed utratą
wzroku związaną z wiekiem
Donosi pismo „Nutrients”.
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Badaczka z instytutu PAN - z prestiżowym
grantem EMBO
Dotyczy procesów rakotwórczych w organizmie człowieka.
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Mutacje SARS-CoV-2 u jeleni
skomplikowałyby strategię walki z pandemią
Ekspert: mutacje SARS-CoV-2 u jeleni skomplikowałyby strategię walki z pandemią
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System oceny pracy naukowej powinien być
przejrzysty
Ocenił w rozmowie z PAP prawnik, prof. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego.
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