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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  

 

 

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). Termin składania wniosków z dziedziny: nauki społeczne i 

humanistyczne: 6 kwietnia 2011 

Więcej informacji na stronie: 

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

 

OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA WYJAZDOWE PROJEKTY INDYWIDUALNE 

 

Osoby z tytułem doktora, które mają pomysł i plany na przeprowadzenie badań w zagranicznym 

ośrodku naukowym zapraszamy zapoznania się z ofertą 7. Programu Ramowego, dotyczącą 

indywidualnych naukowców. 

Na 16 marca 2011r. Komisja Europejska planuje ogłoszenie następujących konkursów na projekty 

badawcze: 

 Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) umożliwiają indywidualnym 

europejskim naukowcom prowadzenie badań przez okres od 12 do 24 miesięcy w placówce 

naukowej lub przedsiębiorstwie innego kraju europejskiego.  

 International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) skierowane są do 

doświadczonych naukowców europejskich zainteresowanych prowadzeniem badań w krajach 

trzecich (od 12 do 24 miesięcy) z obowiązkową fazą powrotną do Europy (12 miesięcy).  

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage
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 International Incoming Fellowships (IIF) przeznaczone są dla doświadczonych naukowców 

z krajów trzecich zainteresowanych prowadzeniem badań przez okres od 12 do 24 miesięcy w 

Europie.  

Orientacyjny termin zamknięcia konkursu to sierpień 2011. 

 

Źródło: CORDIS 

 

NABÓR WNIOSKÓW LIFE+ ZOSTAŁ ROZPOCZĘTY 

 

W dniu 01.03.2011 r. Komisja Europejska poinformowała, że zostało opublikowane zaproszenie do 

składania wniosków w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+. Ostateczny termin składania 

wniosków do Krajowych Punktów Kontaktowych upływa 18 lipca 2011r. Zapraszamy Państwa do 

zapoznania się z opracowanymi przez Komisję Europejską szczegółowymi wytycznymi dla 

wnioskodawców oraz innymi dokumentami strategicznymi dla Instrumentu Finansowego LIFE+. 

Więcej informacji na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-

life/aktualnosci/art,59,nabor-wnioskow-life-zostal-rozpoczety.html  

oraz: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/  

 

Źródło: NFOŚiGW 

 

STYPENDIA FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ 

 

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. 

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,59,nabor-wnioskow-life-zostal-rozpoczety.html
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,59,nabor-wnioskow-life-zostal-rozpoczety.html
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/
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Więcej informacji na stronie: 

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

 

 

PROGRAM POMOST 

Wsparcie dla kobiet 

Wsparcie dla kobiet realizujących projekty naukowe w trakcie ciąży w przypadku pracy naukowej, 

której specyfika może mieć wpływ na przebieg ciąży. 

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. 

Termin składania wniosków: 15 października 2011r. 

Więcej informacji na stronie: 

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

 

 

 

 

 

 

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

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. 

 Termin składania wniosków w 2011 roku: 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 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

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

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 - wstrzymanie naboru wniosków 

Ze względu na dużą liczbę listów intencyjnych złożonych do Fundacji w programie 

EXTERIUS/POZA SZLAKIEM - edycja 2011, których planowane koszty kilkakrotnie przekraczają 

http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/wydawnictwa_i_konferencje/program_monografie
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/wydawnictwa_i_konferencje/program_monografie
http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=65
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_idee_dla_polski
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_idee_dla_polski
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/inne_inicjatywy/program_exterius_poza_szlakiem
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przewidziany w tej edycji budżet, Zarząd Fundacji zdecydował o wstrzymaniu naboru wniosków do 

programu z dniem 1 kwietnia 2011 roku (do odwołania). W związku z tym wnioski w edycji 2011 

będą przyjmowane wyłącznie do 31 marca 2011 roku.  

Więcej informacji na stronie:  

http://www.fnp.org.pl/aktualnosci/aktualnosci/program_exterius_wstrzymanie_naboru_wnioskow  

 

Źródło : FNP 

COST - EUROPEJSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BADAŃ NAUKOWO-

TECHNICZNYCH 

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. 

http://www.fnp.org.pl/aktualnosci/aktualnosci/program_exterius_wstrzymanie_naboru_wnioskow
http://www.cost.esf.org/participate/open_call
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Więcej informacji na stronie: http://www.lorealdlakobietinauki.pl/  

Źródło : Eurodesk 

 

NOWA PUBLIKACJA PT. "ROZWÓJ KARIERY NAUKOWEJ" OFERTA 7. PROGRAMU 

RAMOWEGO 

 

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacja Krajowego Punktu Kontaktowego pt. "Rozwój 

kariery naukowej" Oferta 7. Programu Ramowego. Jest to trzecia wersja, opracowana zgodnie z 

zasadami obowiązującymi w 2011 roku. Zawiera ona ogólne informacje o 7. Programie Ramowym, a 

także możliwości, jakie daje 7. PR indywidualnym naukowcom.  

Publikacja znajduje sie na stronie: http://www.kpk.gov.pl/pliki/11497/rozwoj-kariery-p.pdf 

Źródło : KPK 

STYPENDIA FUNDACJI LANCKOROŃSKICH DLA HUMANISTÓW 

 

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami przyznawanymi przez Fundację 

Lanckorońskich na prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie. Zgodnie z 

umową i dotychczasową praktyką o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie 

śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Zakres 

tematyki nie może wykraczać poza rok 1939. Wnioski studentów nie będą rozpatrywane 

Stypendia przyznawane są w trybie konkursowym, na okres od jednego do trzech miesięcy.  

Wnioski o stypendia na rok 2012 należy składać do dnia 15 maja 2011 r.  

Informacja o stypendiach oraz formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej PAU 

http://pau.krakow.pl/index.php/Stypendia-PAU/ 

 

 

Opracowała: 

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

http://www.lorealdlakobietinauki.pl/
http://www.kpk.gov.pl/pliki/11497/rozwoj-kariery-p.pdf
http://pau.krakow.pl/index.php/Stypendia-PAU/
mailto:joanna.bondaruk@uwm.edu.pl

