DZIAŁ OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

NARODOWE CENTRUM NAUKI

NOWY MIĘDZYNARODOWY KONKURS CEUS-UNISONO
Wystartował konkurs na projekty badawcze realizowane przez zespoły z Polski, Austrii, Czech i Słowenii.
CEUS-UNISONO to konkurs organizowany w ramach programu CEUS we współpracy wielostronnej z zagranicznymi instytucjami
partnerskimi z Austrii (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, FWF), Czech (Grantová agentura České Republiky,
GAČR) oraz Słowenii (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARRS). Projekty zgłaszane do konkursu muszą
spełniać kryterium badań podstawowych i obejmować badania zaplanowane do realizacji we współpracy dwu- lub trójstronnej przez
zespoły badawcze z krajów uczestniczących w programie CEUS. Badania mogą dotyczyć wszystkich dyscyplin naukowych,
a okres ich realizacji może wynosić 24 lub 36 miesięcy, w przypadku współpracy za Austrią – również 48 miesięcy.
Realizacja pierwszych projektów rozpocznie się na początku 2021 r.
Szczegółowe warunki konkursu można odnaleźć w dokumentacji konkursowej na stronie: www.ncn.gov.pl

FORMULARZE WNIOSKÓW ETIUDA 8 I SONATINA 4 DOSTĘPNE
Informujemy, że w systemie ZSUN/OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla konkursów ETIUDA 8 i SONATINA 4.
Narodowe Centrum nauki przyjmuje wnioski do 16 marca 2020r.

POBIERZ FORMULARZE

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

GOSPOSTRATEG
Konkurs NCBR w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski
w warunkach globalizujących się rynków”. Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie
do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.
Drugi konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje
dwa zagadnienia badawcze:
1. Odmowa szczepień jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej państwa, zaufania społecznego,
zdrowia publicznego oraz polityki rodzinnej i społecznej (Zamawiający – Ministerstwo Zdrowia);
2. Mechanizm identyﬁkacji i oceny ryzyka w zakresie operacji gospodarczych w obszarze podatku
akcyzowego (Zamawiający – Ministerstwo Finansów).
Nabór wniosków od 23 marca do 22 maja 2020 r.
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: www.ncbr.gov.pl
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