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Regionalny Punkt Kontaktowy Programów UE 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

ul. Oczapowskiego 2; 10-719 Olsztyn 
tel.  89/ 5233467; fax. 89/ 5240494 

http://www.uwm.edu.pl/rpk  
 

 

I EDYCJA PROGRAMU   „MOBILNOŚĆ PLUS” 
 

Cel programu to umożliwienie naukowcom udziału w badaniach prowadzonych w renomowanych 

zagranicznych ośrodkach pod opieką wybitnych naukowców, a także zdobycie doświadczenia i 

wiedzy przy wykorzystaniu aparatury i metod niedostępnych w kraju. 

Adresatami konkursu są pracownicy naukowi, naukowo-techniczni lub badawczo-techniczni, którzy 

uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 7 lat przed złożeniem wniosku, a także nie uczestniczyli (w 

ciągu 2 lat przed złożeniem wniosku) w trwającym dłużej niż 6 miesięcy zagranicznym pobycie 

naukowym (staż, stypendium, badania naukowe). 

Wsparciem finansowym objęty jest pobyt uczestnika  programu w miejscowości, w której znajduje się 

zagraniczny ośrodek (10 000 zł/miesiąc). Wsparciu podlega również współmałżonek i niepełnoletnie 

dziecko uczestnika, jeżeli przebywać oni będą wspólnie w w/w miejscowości (odpowiednio 2 000 zł i 

1 000 zł miesięcznie); zwrot kosztów podróży (jedna podróż w obie strony na każde 6 miesięcy 

pobytu).  

Środki finansowe przyznawane są na okres od 6 do 36 miesięcy. 

Program obejmuje wszystkie dziedziny naukowe. 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do Biura Współpracy Międzynarodowej do 21 lutego 

2011r.  

Więcej informacji na temat projektu, formularzy wniosku, wykazu dokumentów na stronie MNiSW: 

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/ogloszenie-o-konkursie-w-

ramach-programu-pod-nazwa-mobilnosc-plus-i-edycja/  
 

Źródło : MNiSW 
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7. PROGRAM RAMOWY UNII EUROPEJSKIEJ 

„IDEAS” - OTWARTE KONKURSY DLA DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW 
 

Konkursy dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced Grant), polegają na wspieraniu 

innowacyjnych projektów badawczych zainicjowanych przez badaczy w krajach UE i krajach 

stowarzyszonych. Finansowanie jest przeznaczone dla tych naukowców, którzy samodzielnie 

uzyskali status niezależnego lidera badań naukowych. Grant może osiągnąć wartość nawet 

3.5 mln euro (maksymalnie na 5 lat). Terminy składania wniosków uzależnione są od dziedziny 

naukowej: 

 nauki społeczne i humanistyczne: 06.04.2011 

 nauki przyrodnicze: 10.03.2011 

Więcej informacji na 

stronie:http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage 

 
 

NOWE KONKURSY W RAMACH PROGRAMU „LUDZIE” 
 
 
MARIE CURIE IRSES 

Projekty naukowe dotyczące dowolnej dziedziny wiedzy przygotowują konsorcja składające się 

z minimum 2 instytucji ulokowanych w dwóch różnych krajach członkowskich i stowarzyszonych 

z 7PR i jednej znajdującej się w kraju, z którym Komisja Europejska ma podpisaną umowę 

o współpracy naukowo-technologicznej, lub w kraju sąsiadującym z UE. Granty są przyznawane na 

okres od 2 do 4 lat. W ramach projektu można sfinansować wymianę pracowników naukowych, ale 

dopuszczalna jest również wymiana pracowników technicznych i kadry zarządzającej. 

Termin zamknięcia konkursu upływa 17 marca 2011r. 

Więcej informacji na stronie: http://www.tinyurl.pl?rROcoxys 
 
 
MARIE CURIE COFUND 

Głównym celem CO-FUND jest zwiększenie międzynarodowej mobilności europejskich 

doświadczonych naukowców, a także zachęcenie do prowadzenia badań w krajach europejskich 

naukowców przebywających poza Europą. O fundusze mogą ubiegać się samodzielnie różnego 

rodzaju organizacje istniejące w krajach członkowskich UE lub krajach stowarzyszonych z 7PR  

prowadzące lub zamierzające uruchomić jeden lub kilka programów stypendialnych skierowanych do 
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indywidualnych naukowców na poziomie regionalnym, krajowym lub międzynarodowym. Termin 

zamknięcia konkursu upływa 17 lutego 2011. 

Więcej informacji na stronie:  http://www.tinyurl.pl?XuFMrH8k 
 
 

MARIE CURIE CIG 

Jest to nowa akcja, która zastępuje dotychczas istniejące granty reintegracyjne (Marie Curie ERG 

i Marie Curie IRG). Grant ma na celu wsparcie integracji naukowca w dowolnym kraju członkowskim 

UE lub stowarzyszonym z 7PR, na przykład po zakończeniu wcześniejszego grantu. Aplikować mogą 

naukowcy ze stopniem doktora lub co najmniej 4-letnim stażem pracy badawczej. Naukowiec nie 

może realizować grantu w kraju, w którym przebywał dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat. 

Grant jest przyznawany na okres od dwóch do czterech lat. Termin zamknięcia konkursu upływa 

8 marca 2011. 

Więcej informacji na stronie: http://www.tinyurl.pl?bKW1V0iP  

 
Źródło: CORDIS 

 

STYPENDIA FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ 
 

 
PROGRAM TEAM  

Obejmuje wsparcie projektów z udziałem studentów, doktorantów i uczestników staży 

podoktorskich, realizowanych w najlepszych zespołach badawczych w Polsce. Program jest 

adresowany do liderów zespołów naukowych realizujących badania we współpracy z partnerem 

zagranicznym, zamierzających zatrudnić w swych zespołach młodych uczonych: studentów, 

doktorantów lub młodych doktorów. Finansowaniu podlegają imienne stypendia naukowe dla 

członków zespołu oraz grant badawczy. Nabór wniosków: do 15 marca 2011 roku. 

Więcej informacji na stronie: 

http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_team 
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PROGRAM KWERENDA  

Stypendia na kwerendy za granicą 

Są to stypendia na prowadzenie za granicą specjalistycznych kwerend archiwistycznych, których 

celem jest poszukiwanie i badanie niedostępnych w Polsce materiałów źródłowych z zakresu nauk 

humanistycznych i społecznych, niezbędnych do zakończenia prowadzonych badań naukowych. 

Kwerenda dotyczyć ma wyłącznie poszukiwań archiwistycznych, tzn. materiałów znajdujących się w 

konkretnej bibliotece lub archiwum zagranicznym. 

O stypendia te mogą ubiegać się osoby, które składają wniosek o stypendium nie później niż 6 lat od 

chwili uzyskania stopnia doktora, są zatrudnione w krajowej szkole wyższej. Stypendium może być 

przyznane raz na 2 lata, na okres do 2 miesięcy. 

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2011r. 

Więcej informacji na stronie: 

http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_kwerenda  

 
 

PROGRAM POMOST 

Granty dla rodziców, ułatwiające powrót do pracy naukowej oraz wspierające kobiety w ciąży 

pracujące naukowo 

Program przewiduje dwa rodzaje wsparcia:  

1) GRANT POWROTOWY - finansowanie projektów realizowanych przez badaczy obu płci 

wychowujących małe dzieci, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, pracują w 

polskiej jednostce prowadzącej badania naukowe (kobiety, które posiadają dziecko w wieku do lat 4 

oraz mężczyzn, którzy korzystali z urlopów lub przerw w pracy związanych z posiadaniem takiego 

dziecka), przy czym powrót do pracy naukowej mógł nastąpić nie wcześniej niż 12 miesięcy przed 

terminem składania wniosków. 

Finansowaniu podlega grant badawczy w wysokości 140 000 zł rocznie oraz stypendia dla max. trzech 

podopiecznych (studentów 1000 zł, lub doktorantów 3000 zł miesięcznie). Projekt realizowany w 

ramach programu może trwać od 1 roku do 3 lat. 

Trwa nabór wniosków w III edycji programu i będzie prowadzony do 15 marca 2011 r. 

2) WSPARCIE DLA KOBIET realizujących projekty naukowe w trakcie ciąży w przypadku pracy 

naukowej, której specyfika może mieć wpływ na przebieg ciąży. 
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Adresatkami tej formy wsparcia są kobiety, które posiadają co najmniej tytuł magistra, biorą udział w 

projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych instytucji zatrudniającej oraz pracują 

w warunkach szkodliwych dla zdrowia. 

Finansowanie obejmuje pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika zastępującego kobietę w ciąży. 

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. 

Więcej informacji na stronie: 

http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_pomost  

 

 

PROGRAM KOLUMB 

Stypendia na zagraniczne staże podoktorskie 

Stypendia zagraniczne przyznawane są najlepszym spośród młodych uczonych, aby umożliwić im 

pobyt (od 6 do 12 miesięcy) w najlepszych ośrodkach naukowych świata. 

O stypendium mogą ubiegać się naukowcy, którzy posiadają stopień naukowy doktora, składają 

wniosek o stypendium nie później niż 4 lata od daty uzyskania stopnia doktora. 

Średnia wysokość stypendiów wynosi średnio 3 500 euro miesięcznie, pokrycie kosztów podróży i 

ubezpieczenia. 

Terminy składania wniosków: 1 marca oraz 15 października 2011r. 

Więcej informacji na stronie: 

http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_kolumb  

 

 

PROGRAM HOMING PLUS 

subsydia dla młodych uczonych zachęcające do podjęcia pracy badawczej w Polsce 

Celem programu jest zachęcenie młodych uczonych do powrotu (w przypadku uczonych polskich) lub 

przyjazdu do Polski (w przypadku uczonych z zagranicy). Program jest adresowany do osób, które: 

posiadają co najmniej stopień naukowy doktora (do 4 lat po doktoracie), przebywały za granicą 

nieprzerwanie co najmniej 9 miesięcy (w celach naukowych), zamierzają przyjechać do Polski w 

terminie do 6 miesięcy od końcowej daty przyjmowania wniosków lub przyjechały do Polski nie 

wcześniej niż 12 miesięcy przed tą datą; pracują w polskiej w jednostce prowadzącej badania naukowe 

lub uzyskały z niej promesę zatrudnienia co najmniej na czas projektu. 

Finansowaniu podlegają: subsydium badawcze w wysokości do 80 tys. zł rocznie oraz stypendium 

naukowe w wysokości 5 tys. zł miesięcznie. 



                    NEWSLETTER   INFORMACYJNY   RPK         NR  2/2011 
 
Na wniosek laureata programu: stypendia naukowe w wys. 1 tys. zł miesięcznie dla dwóch studentów 

realizujących jednocześnie prace magisterskie pod jego kierunkiem. Projekt realizowany w ramach 

programu może trwać od 1 roku do 2 lat. 

 Terminy składania wniosków w 2011 roku: do 15 marca oraz do 15 października. 

Więcej informacji na stronie: 

http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_homing_plus 

 

 
 STYPENDIA KONFERENCYJNE 

Dofinansowanie uczestnictwa w międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach 

naukowych 

Celem tego programu jest dofinansowanie uczestnictwa polskich uczonych w międzynarodowych 

kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych w Polsce lub za granicą. 

 O stypendium mogą ubiegać się osoby (do 35 lat), które zamierzają wygłosić na konferencji 

zaaprobowany przez organizatorów referat, komunikat, lub przedstawić plakat, jednocześnie zaś mają 

udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie odpowiadającej tematycznie konferencji. 

Stypendium może być wykorzystane na dofinansowanie kosztów podróży, opłat konferencyjnych, 

zakwaterowania bądź wyżywienia w czasie konferencji.  

Wnioski do programu przyjmowane są w terminach: do 28 lutego, do 30 kwietnia, do 30 czerwca i 

do 30 października. 

Więcej informacji na stronie: 

http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/stypendia_konferencyj

ne  

 

Program MONOGRAFIE  

Wydanie prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych 

Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy polscy lub zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy 

spraw polskich, a praca została napisana w języku polskim. 

Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe oraz prace magisterskie. Nadsyłane na konkurs 

prace winny charakteryzować się: wysokim poziomem naukowym, odkrywczością założeń i wagą 

wyników, oryginalnością ujęcia, integralnością tematyki i formy oraz interesującym ujęciem tematu i 

dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów. 
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Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP 

oraz honorarium. 

 Prace należy składać w dowolnym terminie.  

W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na wybrany język obcy dzieła 

opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP. 

Więcej informacji na stronie: 

http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/wydawnictwa_i_konferencje/program_mono

grafie  

 

PROGRAM IDEE DLA POLSKI  

Program jest skierowany do laureatów ERC Starting Grant, którzy zamierzają realizować badania 

naukowe w Polsce, i których dotychczasowe osiągnięcia naukowe i dorobek świadczą o 

samodzielności naukowej i dają gwarancję prowadzenia badań na najwyższym światowym poziomie. 

O maksymalnie 6-letnie stypendium w ramach programu można starać się bezpośrednio po uzyskaniu 

grantu ERC lub w trakcie jego realizacji.  

Wnioski można składać w dowolnym terminie. 

Więcej informacji na stronie: 

http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_idee_dla_pol

ski  

 

PROGRAM EXTERIUS/POZA SZLAKIEM 

Wsparcie finansowe dla wyjątkowych inicjatyw o istotnym znaczeniu dla nauki w Polsce, które 

nie mogą uzyskać dofinansowania z innych źródeł i nie są objęte pozostałymi programami Fundacji. 

Fundacja nie określa listy działań, które mogą zostać objęte programem, lecz rozpatruje indywidualnie 

każdy wniosek. Do programu mogą zgłaszać się zarówno instytucje naukowe i organizacje 

wspierające rozwój nauki w Polsce, jak też uczeni indywidualni i zespoły naukowe.  

Listy intencyjne i wnioski można składać w dowolnym terminie. 

Więcej informacji na stronie: 

http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/inne_inicjatywy/program_exterius_poza_szl

akiem  
Źródło : FNP 

COST - EUROPEJSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BADAŃ NAUKOWO-
TECHNICZNYCH 
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Jest to konkurs na projekty, które przyczyniają się do naukowego, technologicznego, gospodarczego, 

kulturalnego i społecznego rozwoju Europy.  Czas realizacji to około 4 lata, przy średnim 

finansowaniu rocznym ok. 100 000 euro. Aby zgłosić propozycję nowej Akcji niezbędna jest 

współpraca organizacji z co najmniej pięciu krajów członkowskich COST.  

Partnerzy angażują przede wszystkim własne środki. Z funduszy finansowane są nie same badania 

naukowe, a jedynie ich koordynacja: spotkania, warsztaty i konferencje, krótkoterminowe wizyty 

naukowców pomiędzy partnerami, szkolenia, publikacje, uczestnictwo młodych naukowców w 

konferencjach itp.  

Termin składania wniosków: 25 marca 2011r. 

 Więcej informacji na stronie: http://www.cost.esf.org/participate/open_call 
Żródło: http://www.cost.esf.org/about_cost 

 

UNESCO/L’ORÉAL – WSPÓLNE STYPENDIA DLA MŁODYCH KOBIET – NAUKOWCÓW 

 

Doroczne stypendia UNESCO-L'OREAL mają pomóc młodym kobietom - naukowcom posiadającym 

tytuł doktora lub doktora habilitowanego w przeprowadzaniu badań w dziedzinie nauk przyrodniczych 

w wybranym przez siebie laboratorium, zwykle poza miejscem zamieszkania. 

Kryteria: stypendia dla kobiet poniżej 35 roku życia, z tytułem doktora nauk przyrodniczych (biologia, 

biochemia, biotechnologia, rolnictwo, medycyna, farmacja i psychologia). Rozpatrywane będą także 

kandydatury osób w trakcie studiów doktorskich. 

Finansowanie: 40 000 dolarów na wsparcie badań, zwrot kosztów podróży z kraju macierzystego do 

Paryża na ceremonię rozdania nagród, kieszonkowe i zakwaterowanie podczas pobytu w Paryżu; 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 maja – 31 lipca 2011. 

Więcej informacji na stronie: http://www.lorealdlakobietinauki.pl/  
Źródło : Eurodesk 

 

Opracowała: 

Joanna Bondaruk-Przepióra joanna.bondaruk@uwm.edu.pl 


