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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  
 

 
OSTATNIA EDYCJA PROGRAMU „STYPENDIA KONFERENCYJNE” FNP 

Zachęcamy do składania wniosków do programu Stypendia Konferencyjne Fundacji na Rzecz Nauki 

Polskiej. Jego celem jest dofinansowanie uczestnictwa polskich uczonych w międzynarodowych 

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

O stypendium mogą ubiegać się osoby w wieku 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. 

UWAGA! W 2011 roku Fundacja kończy finansowanie programu Stypendia Konferencyjne. 

Wnioski w ostatniej edycji konkursu będzie można składać do 30 września 2011 roku. Rozpatrywane 

będą jedynie wnioski dotyczące konferencji organizowanych do końca kwietnia 2012 roku. 

Szczegółowe informacje oraz wniosek on-line dostępne na stronie FNP

Źródło: FNP 

 

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

 

Przypominamy, że nadal trwa Konkurs L’Oreal skierowany 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 

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

wysokości odpowiednio 25.000 oraz 30.000 zł. 

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/stypendia_konferencyjne
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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 : L’Oreal 

 
MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI 

 

Zbliża się kolejny termin nadsyłania wniosków do Programu Standardowych Grantów Funduszu 

Wyszehradzkiego (15 września br.), który ma na celu wspieranie współpracy krajów Grupy 

Wyszehradzkiej oraz integrację tych państw z Unią Europejską. 

 
Dofinansowane zostaną następujące działania:  

• współpraca kulturalna (np. festiwale , publikacje) 

• współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania) 

• edukacja (np. seminaria, szkoły letnie) 

• wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci) 

• współpraca transgraniczna (np. projekty 2 państw, które znajdują się na granicy, w odległości 

50 km od granicy) 

• promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi) 

 
Minimalna kwota wsparcia projektów w ramach programu wynosi 5.000 EUR. Środki otrzymane z 

Funduszu nie mogą przekraczać 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i 

granty z innych instytucji/organizacji). Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą z 

krajów wyszehradzkich. Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż 12 miesięcy.  

Na stronie Funduszu znajduje się również wyszukiwarka partnerów. 

 

Więcej informacji tutaj. 

 
Źródło: Visegrad Fund  

 

 

 

 

http://www.lorealdlakobietinauki.pl/
http://visegradfund.org/grants/
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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 

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 . 

 

 

 

 

 

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
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=379
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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.  

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. 

 

http://www.euroris-net.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3720
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Źródło: CORDIS 

 

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: 

• 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 

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 
 

BRIEFING: NOWE KONKURSY BADAWCZE 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 

Badawczych UE zapraszają na briefing związany z publikacją nowych konkursów badawczych w 

ramach Siódmego Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego.

  

http://www.sciex.pl/terminy-naborow
http://www.icr.ac.uk/jobs/current_vacancies/index.shtml
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Spotkanie odbędzie się 19 lipca o godzinie 10.00 w siedzibie Przedstawicielstwa pod adresem:  

Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce 

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa 

 http://ec.europa.eu/polska

 

Uczestnictwo należy zgłaszać do 17 lipca br. na adres e-mailowy: agnieszka.lapacz@ec.europa.eu

Dodatkowych informacji udziela Pan Rafał Rowiński z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, tel. 

022 55 68 945. 

 
Źródło : KPK 

 
 

WYSTAWA WYNALAZKÓW iENA W NORYMBERDZE 

Agencja Promocyjna Inventor czeka na zgłoszenia naukowców z uczelni i instytutów badawczych, 

którzy chcą wziąć udział w wystawie wynalazków iENA w Norymberdze (27-30.10.2011). Część 

kosztów udziału w październikowej wystawie pokrywa Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Zgłoszenia są przyjmowane do 1 sierpnia. 

Na polskim stoisku, oprócz wynalazków opracowanych w instytutach badawczych i wyższych 

uczelniach, zostaną zaprezentowane także innowacyjne rozwiązania młodych wynalazców - laureatów 

Konkursu Akademii Młodego Wynalazcy. Udział młodych wynalazców całkowicie finansuje API. 

Targi iENA są jedną z najstarszych i największych tego typu imprez na świecie. W tym roku odbędzie 

się ich 63 edycja. W zeszłorocznej zaprezentowano ponad 800 wynalazków i nowych technologii. W 

wystawie uczestniczyli wystawcy z 24 krajów europejskich oraz z państw z czterech innych 

kontynentów. W ubiegłym roku targi odwiedziło ponad 1,5 tys. specjalistów różnych dziedzin. 

Wynalazki prezentowane na targach biorą udział w międzynarodowym konkursie. W ubiegłym roku 

na wystawie w Norymberdze Polacy zdobyli m.in. 5 złotych i 5 srebrnych medali. Medalami 

nagrodzeni byli również polscy studenci. Szczegóły na stronie: http://inventor-factory.pl/  

Źródło : INVENTOR 

 
 

 

 

http://ec.europa.eu/polska
mailto:agnieszka.lapacz@ec.europa.eu
http://inventor-factory.pl/
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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…  
Źródło : KPK 

 

Opracowała: 

Daria Czyżewska daria.czyzewska@uwm.edu.pl

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:daria.czyzewska@uwm.edu.pl
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