Szanowni Państwo,
Przypominamy, za Krajowym Punktem Kontaktowym PB UE, o możliwości korzystania z bezpłatnego
dostępu do najlepszych europejskich laboratoriów, obserwatoriów, kolekcji naukowych, itp. W ramach
europejskiego projektu RICH 2020 ogłoszono listę projektów, które finansują badania, a także koszty
podróży i pobytu.
„Projekt RICH 2020 (Research Infrastructures Consortium for Horizon 2020) będący siecią punktów
kontaktowych
Infrastruktury
Badawczej
ogłosił
na
swojej
stronie
http://www.rich2020.eu/tas_calls informację o projektach zapewniających naukowcom bezpłatny
dostęp (Transnational Access) do najlepszych europejskich laboratoriów, obserwatoriów, kolekcji
naukowych, itp.
Lista obejmuje 41 projektów (tzw. Integrating Activities) z różnych obszarów badawczych i zawiera
bezpośrednie linki do stron internetowych poszczególnych projektów, poprzez które składa się wnioski
o finansowanie badań (a także kosztów podróży i pobytu na okres od 1 tygodnia do 3 miesięcy).
Wszystkie konieczne koszty pokrywane są z budżetu każdego projektu. Warunkiem skorzystania z tych
możliwości jest wyjazd do kraju innego niż kraj pobytu.
Wnioski oceniane są przez ekspertów w procedurze konkursowej, pod kątem jakości naukowej oraz
zgodności proponowanych badań ze specyfiką infrastruktury. Konkursy ogłaszane są bądź okresowo,
bądź nabór wniosków jest stały. Do udziału w konkursach zachęca się szczególnie młodych
pracowników nauki, także doktorantów.
W przypadku infrastruktury informatycznej (e-infrastructures) projekty pokrywają koszty dostępu do
superkomputerów, sieci gridowych, repozytoriów, baz i banków danych, itp.
Przewiduje się, że z bezpłatnego dostępu do infrastruktur badawczych w czasie trwania Horyzontu
2020 skorzysta około 40 000 naukowców.
Liczba projektów oferujących Transnational Access znacznie wzrośnie pod koniec 2016 r., po kolejnym
konkursie na projekty Integrating Activities”.
Informcja na stronie KPK PB UE: http://www.kpk.gov.pl/?p=26851
PRZYKŁADY otwartego naboru wniosków o „Transnational & Virtual Access” dla obszaru SSH -> Nauk
Społecznych i Humanistycznych
1. ARIADNE | Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in
Europe | Social Sciences and Humanities
More info on the project: http://www.ariadne-infrastructure.eu/
More info on the access: http://www.ariadne-infrastructure.eu/Services
2. EHRI | European Holocaust Research Infrastructure | Social Sciences and Humanities
More info on the project: http://www.ehri-project.eu/
More info on the access: http://www.ehri-project.eu/ehri-fellowship-call-2016-2018
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