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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 

 

 

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: 

 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. Termin składania wniosków 

upływa 11 sierpnia 2011r. 

Więcej informacji tutaj 

 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). 

Termin składania wniosków upływa 11 sierpnia 2011r. 

Więcej informacji tutaj 

 

 International Incoming Fellowships (IIF) przeznaczone są dla doświadczonych naukowców 

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

w Europie. Termin składania wniosków upływa 11 sierpnia 2011r. 

Więcej informacji tutaj 

 

Marie Curie Career Integration Grants (CIG) ma na celu wsparcie integracji naukowca 

w dowolnym kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z 7PR, na przykład po zakończeniu 

wcześniejszego grantu. Akcja ma za zadanie zapewnić naukowcom, myślącym o rozwijaniu swojej 

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=395
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=397
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.peopleDetailsCallPage&call_id=396
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kariery, własnego budżetu na badania, tym samym przyczyniając się do rozwoju ich kariery naukowej.  

Termin składania wniosków upływa 6 września 2011r. 

Więcej informacji na stronach Cordis . 

 

 

INFRASTRUKTURY BADAWCZE- MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO PROWADZENIA BADAŃ 

 

Działające w 7. PR projekty typu Integrating Infrastructures Initiatie (I3) mają w swoim budżecie 

wyodrębnioną pulę funduszy służących finansowaniu „międzynarodowego dostępu do infrastruktur 

badawczych”. Dzięki temu naukowcy z krajów UE mają szansę na nieodpłatne przeprowadzenie 

badań w najlepszych laboratoriach, obserwatoriach, statkach i samolotach badawczych, dostęp do 

unikalnych zbiorów i archiwów. Z funduszy projektów pokrywa się też koszty podróży i pobytu. 

Obecnie funkcjonuje ok. 60 projektów typu I3 oraz kilkadziesiąt kolejnych projektów finansujących 

dostęp do e-infrastruktury.  

Projekt EURORIS Net będzie zamieszczał na swej stronie internetowej ogłoszenia (Calls for 

proposals) poszczególnych projektów.  

 

 

GRANTY I STAŻE WSPÓLNOTOWEGO CENTRUM BADAWCZEGO JRC 

 

Joint Research Centre jest ośrodkiem badawczym Unii Europejskiej. Na strukturę Wspólnotowego 

Centrum Badawczego składa się siedem Instytutów Badawczych usytuowanych w pięciu krajach 

europejskich (Belgia, Włochy, Hiszpania, Holandia, Niemcy), Dyrektoriat Strategii Naukowej 

w Brukseli oraz Dyrektoriat ds. Zasobów z siedzibą w Brukseli i Isprze. JRC prowadzi badania w 

bardzo szerokim zakresie, poczynając od standardów bezpieczeństwa zabawek dla dzieci, poprzez 

doskonalenie materiałów do implantacji biodrowych, aż do wykorzystania systemu satelitów 

do monitorowania i wykorzystania gruntów. Swoją działalność prowadzi w ścisłej współpracy 

z europejskimi zespołami naukowymi, uniwersytetami i organizacjami badawczymi. JRC oferuje 

możliwości zarówno współpracy indywidualnej naukowcom na różnym etapie rozwoju ich kariery 

naukowej jak również współpracy instytucjonalnej skierowanej do organizacji badawczych, 

instytutów naukowych oraz instytucji administracji publicznej różnego szczebla z krajów 

członkowskich UE, Kandydujących do UE oraz Stowarzyszonych z 7PR.  

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=379
http://www.euroris-net.eu/
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W odniesieniu do propozycji indywidualnych, możliwe jest podjęcie współpracy zarówno w formie 

personelu statutowego (urzędnicy KE, pracownicy tymczasowi i kontraktowi) oraz personelu 

niestatutowego (stypendia, staże, delegowani krajowi eksperci). Instytuty JRC oferują zarówno długie 

kontrakty dla naukowców, jak i staże oraz praktyki dla młodych badaczy. Informacje o wakatach i 

oferty stypendialne zamieszczane są na stronie JRC w sposób ciągły. 

 

Źródło: CORDIS 

 

TRWA NABÓR NA WIZYTY STUDYJNE DO NORWEGII, ISLANDII I LIECHTENSTEINU 

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła piąty otwarty nabór wniosków z Działania III - 

Stypendia Indywidualne. Są to krótkie, max. dwutygodniowe (10 dni roboczych) wyjazdy z Polski 

do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Program skierowany jest do: 

 doktorantów  

 naukowców  

 przedstawicieli instytucji działających na rzecz szkolnictwa wyższego  

 przedstawicieli instytucji edukacyjnych działających w sektorze szkolnictwa podstawowego, 

zawodowego i kształcenia osób dorosłych 

W ramach stypendium pokrywane są koszty utrzymania rozumiane jako stawki ryczałtowe obliczane 

w zależności od czasu trwania wizyty, koszty podróży oraz koszty ubezpieczenia. 

Wnioski należy składać do 18 lipca 2011 w siedzibie Fundacji. 

Szczegółowe informacje nt. naboru, formularze wniosków i przewodniki dla wnioskodawców są 

dostępne tutaj, jak również na stronach internetowych:www.fss.org.pl, www.eog.gov.pl oraz 

www.eeagrants.org 

 

Źródło: FSS 

 

WYJAZDY NA BADANIA NAUKOWE DO SZWAJCARII 

 

Oferta SCIEX (programy szwajcarskie ) skierowana jest zarówno do młodych jak i doświadczonych 

naukowców prowadzących badania dotyczące wszystkich dyscyplin naukowych, bez ograniczeń 

wiekowych! 

Programy SCIEX dają możliwość wyjazdu na trzy różne typy projektów: 

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3720
http://fss.org.pl/pl/dla_wnioskodawcy
http://fss.org.pl/5_nabor_maj_2011
http://www.eog.gov.pl/
http://www.eeagrants.org/
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 wyjazdy stypendialne doktorantów w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach 

badawczych Szwajcarii trwające od 6 do 24 miesięcy  

 wyjazdy młodszych pracowników naukowych (z tytułem doktora) w celu prowadzenia badań 

naukowych trwające od 6 do 18 miesięcy  

 krótkie wizyty studyjne (5- dniowe) samodzielnych pracowników naukowych w Szwajcarii  

 

Wnioski należy składać do 1 listopada 2011. 

Więcej informacji na stronie SCIEX.  

 

Źródło: SCIEX 

 

TOP 500 INNOVATORS - SCIENCE - MANAGEMENT – COMMERCIALIZATION  - MNISW 

OGŁOSIŁO NABÓR DO PILOTAŻOWEJ EDYCJI PROGRAMU STAŻOWO-

SZKOLENIOWEGO 

 

Projekt skierowany jest m.in. do najlepszych pracowników naukowo–badawczych oraz członków 

zespołów badawczych, którym zależy na wdrożeniu i komercjalizacji wyników badań w dziedzinie 

nauk: przyrodniczych, inżynieryjnych, technicznych, rolniczych medycznych, o zdrowiu.  

Do 2014 r. około 500 osób zostanie wysłanych na staże i szkolenia do najlepszych (wg rankingu 

szanghajskiego) uczelni na świecie, np. Harvard University, University of California - Berkeley, 

Stanford University, Massachusetts Institute of Technology. 

Zwycięzcy, wybrani podczas rekrutacji w roku 2011 wyjadą na 2-3-miesięczny staż w okresie od 

października do grudnia 2011 roku. Będą oni mieli okazję przyjrzeć się z bliska działaniu 

zagranicznych firm, stworzonych na potrzeby komercjalizacji wyników badań, spotkać się z 

przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital. Tematyka szkoleń to współpraca nauki z 

gospodarką, zarządzanie badaniami naukowymi oraz komercjalizacja wyników badań. 

Przyjmowanie zgłoszeń jest prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną  i trwa do 18 czerwca 2011r. 

 Szczegółowe informacje na stronie MNiSW. 

 

Źródło: MNiSW 

 

NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE LIFE+ 

Program LIFE+ skierowany jest do podmiotów publicznych lub prywatnych organów, znajdujących 

się w państwach UE. Zaproszenie obejmuje następujące tematy: 

http://www.sciex.pl/terminy-naborow
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/top-500-innovators-science-management-commercialization/
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1. LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna 

2. LIFE+ polityka środowiskowa i zarządzanie środowiskiem 

3. LIFE+ informacja i komunikacja 

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: NFOŚiGW  

Ostateczny termin składania wniosków do Krajowych Punktów Kontaktowych upływa 18 lipca 

2011r. 

 

Źródło: NFOŚiGW 

 

PROGRAM STYPENDIALNY ENDEAVOUR AWARDS - STYPENDIA W AUSTRALII. 

 

Stypendium Endeavour Awards pozwala na podjęcie nauki  i realizację badań w dowolnej dziedzinie, 

w Australii. Subsydia przyznawane są w czterech kategoriach: 

 Endeavour Postgraduate Award - 4-letnie studia magisterskie lub doktoranckie   

 Endeavour Research Fellowship - pobyty 4-6 miesieczne dla studentów i doktorantów  

 Endeavour Vocational Education and Training (VET) Award - pobyty trwające 1-4 m-cy 

celem rozwoju zawodowego  

 Endeavour Executive Award - stypendia na podjęcie nauki na poziomie Diploma, Advanced 

Diploma i Associate Degree w Australii, czas trwania to 1-2,5 roku. Więcej...  

 

Termin składania aplikacji: 30 czerwca 2011. 

 

Źródło: EURODESK 

 

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

 

Konkurs kierowany jest do młodych kobiet – naukowców, które prowadzą badania w 

dziedzinach biologiczno-medycznych. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku 35 lat), jak i 

habilitantek (do 45 lat), jest końcowy etap realizacji pracy. Spośród nadesłanych kandydatur 

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,59,nabor-wnioskow-life-zostal-rozpoczety.html
http://www.deewr.gov.au/International/EndeavourAwards/Pages/Home.aspx


                    NEWSLETTER   INFORMACYJNY   RPK         NR  6/2011 

 

ogólnopolskie wyłoni 3 doktorantki oraz 2 habilitantki, które w 2012 r. otrzymają stypendia w 

wysokości odpowiednio 25.000 oraz 30.000 zł. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin, formularze oraz skład jury można znaleźć na 

stronie internetowej www.lorealdlakobietinauki.pl. 

Aplikacje można składać do 31 lipca br.  

 
Źródło : Loreal 

WAKATY W INSTITUTE OF CANCER (ANGLIA) 

ICR to międzynarodowy, wiodący instytut badawczy prowadzący badania nad rakiem. Fundacja ICR 

rokrocznie przyznaje stypendia dla zdolnych naukowców, którzy mają możliwość prowadzenia badań 

na światowym poziomie. Więcej informacji oraz ogłoszenia o wakatach znajdą Państwo na stronie 

ICR. 

Źródło : ICR 

 

WYDARZENIA 
 

KONFERENCJA: „ENVIRONMENTAL (BIO)TECHNOLOGIES & EU-FP7 ENVIRONMENT 

BROKERAGE EVENT.” 

 

W związku z polską prezydencją w Unii Europejskiej, w dniach 5-8 września 2011r. w Gdańsku 

organizowana jest międzynarodowa konferencja pt.: „Environmental (Bio)Technologies & EU-FP7 

Environment Brokerage Event.” Konferencja to świetna okazja do wymiany doświadczeń i pomysłów, 

a także możliwość  nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami do współpracy. W ramach 

konferencji, w dniach 5-6 września, planowana jest również giełda kooperacyjna (brokerage event), 

która dotyczyć będzie głównie konkursu 7. PR: FP7-ENV Project NCP i ma ułatwić współpracę 

między organizacjami badawczymi i firmami z UE i krajów trzecich w dziedzinie technologii 

środowiskowych. Uczestnictwo w Brokerage Event jest bezpłatne. Wymagana jest jedynie rejestracja 

on-line, a korzyści z nowych, międzynarodowych znajomości będą nieocenione.  

szczegóły konferencji…  

 

Opracowała: 

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

http://www.lorealdlakobietinauki.pl/
http://www.icr.ac.uk/jobs/current_vacancies/index.shtml
http://www.b2match.eu/envtechgdansk2011/participants/new
http://www.envbiotech11.kongresy.com.pl/sites/bio_gda11/index.php5?o=page&p=1&mpos=1
mailto:joanna.bondaruk@uwm.edu.pl

