II polsko-tajwański konkurs na wspólne projekty badawcze
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Termin składania wniosków – 30.06.2014
OBSZARY TEMATYCZNE





neuroscience,
renewable energy,
environment (water resources, environmental monitoring systems, eco-innovations),
materials science and engineering.

WNIOSKODAWCY
- jednostka naukowa prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, o której
mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-c oraz e ustawy o zasadach finansowania nauki,
- konsorcjum naukowe składające się z co najmniej dwóch jednostek naukowych,
- W konkursie uczestniczą polsko-tajwańskie konsorcja badawcze, w skład których wchodzi co
najmniej jeden podmiot polski, oraz co najmniej jeden podmiotu tajwański,
- Projekt musi być realizowany przy współudziale uczestników z obu państw, przy założeniu
zrównoważonego wkładu w realizację zadań badawczych.
DOFINANSOWANIE
- Dofinansowanie realizacji projektu może być przeznaczone na:
 Badania podstawowe,
 Badania przemysłowe,
 Prace rozwojowe.
- Poziom dofinansowania – max. 100% kosztów kwalifikowanych
- Budżet NCBiR na dofinansowanie udziału polskich podmiotów – 30 000 EUR rocznie na pojedynczy
projekt (maksymalny okres realizacji projektu – 36 m-cy)
PROCEDURA NABORU WNIOSKÓW
Nabór wniosków jest jednoetapowy.
Wniosek o dofinansowanie projektu (dalej „wniosek”) jest składany do NCBR o 30.06.2014.
Wniosek zawiera:
 wniosek krajowy o dofinansowanie udziału polskich podmiotów w realizacji projektu
międzynarodowego,
 wniosek międzynarodowy (Application form) w języku angielskim.
Wniosek składany jest w wersji elektronicznej na adres: tajwan@ncbr.gov.pl

KOSZTY KWALIFIKOWANE
W – koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych przy
prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz brokera technologii,
A – koszt aparatury naukowej i innych urządzeń służących celom badawczym oraz koszt wiedzy
technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób
trzecich na warunkach rynkowych,
G – koszt budynków i gruntów kwalifikowanych w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji
projektu,
E – koszt podwykonawstwa, rozumianego jako zlecenie stronie trzeciej istotnej części
merytorycznych prac projektu,
Op – koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszonych
bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą,
O – dodatkowe koszty ogólne ponoszone w związku z realizacją projektu objętego pomocą.

