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Strona główna › Edukacja

VI edycja konkursu "Granty na granty"

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił kolejny konkurs na finansowanie działań
mających na celu zwiększenie uczestnictwa polskich jednostek naukowych w europejskich
programach badawczych. Wzorem lat ubiegłych, konkurs „Granty na granty” ma na celu wsparcie
finansowe polskich jednostek naukowych, które zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum
i podjąć się koordynacji projektu realizowanego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej.

W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków finansowych na realizację zadań mających na
celu przygotowanie wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie konkursowe (call for
proposals) ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot.
Wsparciem finansowym objęte są zadania mające na celu przygotowanie wniosku projektowego
w ramach:
- 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej;
- 7. Programu Ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom);
- Funduszu Badawczego Węgla i Stali.
Wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie w ramach konkursu w wysokości do 50 000 zł.
Finansowanie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nie może przekroczyć 25 000 zł. Nabór ma
charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia konkursu do 15 listopada 2012 r. Więcej szczegółów
znajdziecie Państwo na stronie pod adresem: http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place
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