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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 

 

PROGRAM „POMYSŁY” (IDEAS) 

Program wspiera najbardziej twórcze i nowatorskie pomysły we wszystkich dziedzinach wiedzy.  

Finansowane są badania pionierskie, znajdujące się na granicy wiedzy, o wysokim stopniu ryzyka 

naukowego. Projekty, najlepiej interdyscyplinarne, powinny prowadzić do fundamentalnych odkryć. 

Obecnie otwarte konkursy dotyczą naukowców początkujących, czyli takich, którzy posiadają od 2 do 

12 lat doświadczenia w pracy naukowej po otrzymaniu stopnia doktora. Przewidywany czas na 

realizację projektu wynosi maksymalnie 5 lat,  natomiast maksymalne dofinansowanie to 1,5 mln 

Euro. 

Terminy składania wniosków są uzależnione od dziedziny naukowej: 

 Nauki fizyczne i inżynierskie  12.10.2011 

 Nauki o życiu    09.11.2011 

 Nauki społeczne i humanistyczne 24.11.2011 

 

PROGRAM „LUDZIE” (PEOPLE) 

 

 Kształcenie początkowe naukowców - Marie Curie Initial Training Networks 2012 (ITN) 

Zadaniem programu jest szkolenie początkujących naukowców (mniej niż 5 lat doświadczenia 

naukowego od uzyskania tytułu magistra) i umożliwienie im dołączenia do europejskich zespołów 

badawczych. KE finansuje  międzynarodowe sieci, składające się przynajmniej z 3 instytucji 

pochodzących z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych.  

Termin składania wniosków: 12.01.2012 

 Międzynarodowa Wymiana Pracowników Naukowych - Marie Curie International Research 

Staff Exchange Scheme (IRSES)  

http://www.uwm.edu.pl/rpk
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Celem akcji jest wzmacnianie długofalowej współpracy, w ramach 2-4 letnich projektów, pomiędzy 

co najmniej dwiema organizacjami z dwóch krajów członkowskich lub stowarzyszonych oraz jedną 

lub więcej organizacją z kraju trzeciego. Współpraca naukowa i technologiczna odbywa się poprzez 

wzajemne oddelegowywanie pracowników (naukowcy, menadżerowie, pracownicy techniczni, 

administracja) pomiędzy Wspólnotą i krajem trzecim. Środki 7PR są przeznaczone tylko na 

finansowanie pobytów naukowców europejskich na okres do 12 miesięcy.  

Termin składania wniosków: 18.01.2012 

 Grant integracyjny - (CIG -Marie Curie European Integration Grant)  

Wsparcie integracji naukowca w dowolnym kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z 7PR, na 

przykład po zakończeniu wcześniejszego grantu. W projekcie może wziąć udział naukowiec ze 

stopniem doktora lub co najmniej 4-letnim stażem pracy badawczej (liczonym od momentu uzyskania 

tytułu magistra). Grant można wykorzystać na pokrycie kosztów wynagrodzenia, udziału w 

konferencjach i szkoleniach,  kosztów podróży, szkoleń, patentów, publikacji czy zakupu 

odczynników. 

Termin składania wniosków: 06.09.2011 

 

PROGRAM „WSPÓŁPRACA” (COOPERATION) 

Program wspierania badań prowadzonych na arenie międzynarodowej. Projekt może być realizowany 

w następujących priorytetach: zdrowie; żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia; 

technologie informacyjne i komunikacyjne, nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe 

technologie produkcyjne; energia; środowisko; transport; nauki społeczno-ekonomiczne i 

humanistyczne; przestrzeń kosmiczna oraz bezpieczeństwo.  

Badania w ramach programu powinny być realizowane w ramach wysokiej jakości projektów i sieci 

badawczych tworzonych przez międzynarodowe konsorcja (co najmniej 3 jednostki naukowo-

badawcze z 3 różnych krajów Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych z UE), będące w stanie 

przyciągać naukowców i inwestycje z Europy i całego świata. We wszystkich obszarach tematycznych 

przewidziana jest współpraca z krajami trzecimi (które nie są krajami należącymi do UE, ani z nią 

stowarzyszonymi) i ma ona na celu zwiększyć ich udział  w europejskich projektach badawczych. 

Jednostka naukowo-badawcza może brać udział w projekcie w charakterze koordynatora lub partnera. 

Projekty planowane są na 3-4 lata, natomiast finansowane – w zależności od tematyki i zakresu 

planowanych badań. 

Informacje na temat konkretych konkursów w tym priorytecie znajdują się na stronie: europa.eu   

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation
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PROGRAM „MOŻLIWOŚCI” (CAPACITIES) 

Program wspierania badań, dzięki którym Europa ma stać się wiodącą gospodarką opartą na wiedzy. 

Program ma zapewnić m.in. optymalne wykorzystanie europejskiego potencjału badawczego, 

wspieranie rozwoju klastrów badawczych, wzmocnienie możliwości innowacyjnych MŚP. Obejmuje 

on następujące działania: 

 Infrastruktury badawcze (termin składania wniosków: 23.11.2011) 

 Badania na rzecz MŚP (termin składania wniosków: 06.12.2011) 

 Regiony wiedzy (termin składania wniosków: 31.01.2012) 

 Potencjał badawczy (termin składania wniosków: 03.01.2012) 

 Nauka w społeczeństwie (termin składania wniosków: 22.02.2012) 

 Spójny rozwój polityk badawczych (termin składania wniosków: 05.01.2012) 

 Współpraca międzynarodowa (termin składania wniosków: 15.11.2011) 

Wytyczne dotyczące uczestnictwa oraz warunków realizacji projektu uzależnione są od konkretnego 

obszaru wiedzy.  

Wszelkie informacje na temat otwartych konkursów w 7. Programie Ramowym znajdują się na stronie 

Komisji Europejskiej, w tzw. Participant Portal . Aby zapoznać się z dokumentacją dotyczącą 

wybranego konkursu należy kliknąć na jego identyfikator, a następnie na zakładkę: „Information 

Package”. Najistotniejsze dokumenty to „Work Programme” oraz „Guide for Applicants”, gdzie 

zawarte są wszystkie niezbędne informacje na temat konkretnych konkursów. 

 

Informacje na temat wszystkich aktualnych konkursów w 7. Programie Ramowym można znaleźć 

również na stronie Regionalnego Punktu Kontaktowego PB UE: http://www.uwm.edu.pl/rpk, w 

zakładce „Aktualne konkursy”. 

 

Źródło: Europa EU 

 

 

STYPENDIA FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ 
 

STYPENDIA KONFERENCYJNE FNP 

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

zakwaterowania i wyżywienia w czasie konferencji. Stypendium można uzyskać jeden raz w ciągu 2 

lat, a jego wysokość nie może przekroczyć 75% całkowitych kosztów uczestnictwa. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
http://www.uwm.edu.pl/rpk
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Warunkiem ubiegania się o stypendium jest zatwierdzony referat, komunikat lub plakat na konferencji 

międzynarodowej.  Aplikant (obywatel polski do 35. roku życia, który jest pracownikiem lub 

doktorantem w krajowej szkole wyższej) powinien  udokumentować swój dorobek naukowy w 

dziedzinie odpowiadającej tematycznie konferencji. Przy ocenie dorobku naukowego będą brane pod 

uwagę również: wynalazki, patenty, projekty i opracowania techniczne, a także przyznane nagrody 

naukowe. 

Wnioski należy złożyć do 30 września 2011r. (Jest to ostatnia edycja konkursu, w której 

rozpatrywane będą jedynie wnioski dotyczące konferencji organizowanych do końca kwietnia 

2012r.) 

Więcej informacji tutaj 

PROGRAM „KOLUMB” 

Stypendia zagraniczne, przyznawane młodym polskim uczonym na odbycie stażu podoktorskiego (od 

6 do 12 miesięcy) w najlepszych ośrodkach naukowych świata. Osoby uprawnione do otrzymania 

stypendium to naukowcy, którzy składają wniosek o stypendium nie później niż cztery lata od chwili 

uzyskania stopnia doktora (w uzasadnionych przypadkach okres ten ulega przedłużeniu o 2 lata) oraz 

są zatrudnieni w jednostce badawczej. Średnia wysokość stypendium wynosi średnio 3 500 euro 

miesięcznie (lub równowartość tej kwoty w innej walucie), w zależności od miejsca odbywania stażu. 

Fundacja pokrywa również koszty podróży i ubezpieczenia w czasie pobytu za granicą. 

Wniosek należy złożyć do: 15.10.2011r. 

Więcej informacji tutaj  

PROGRAM „START” 

Program skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą 

wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Fundacja przyzna do 135 rocznych 

stypendiów. Istnieje możliwość przedłużenia stypendium na drugi rok. 

Stypendia skierowane są do uczonych, którzy:  

 nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 32 lat w przypadku kandydatów, 

którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich), 

http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/stypendia_konferencyjne
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_kolumb
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 są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora), bądź doktorantami w szkole 

wyższej lub innej krajowej instytucji badawczej, 

 mają dorobek udokumentowany publikacjami w uznanych periodykach naukowych. 

Wysokość rocznego stypendium w 2011r. wynosi 28 000 zł.  

Wniosek należy złożyć do: 31.10.2011r. 

Więcej informacji tutaj  

Źródło: FNP 

 

 

 

INNE STYPENDIA 

 
 
MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI – „MAŁE GRANTY” 

Celem programu jest wsparcie kulturowych, naukowych i edukacyjnych przedsięwzięć 

podejmowanych w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Ważnym aspektem programu jest 

współpraca regionalna, jaką mają nawiązywać instytucje wszystkich uczestniczących państw. 

Realizacja projektu może trwać maksymalnie 6 miesięcy. Aplikować do programu mogą organizacje 

pozarządowe, szkoły i inne instytucje publiczne oraz osoby fizyczne. 

Maksymalne dofinansowanie wynosi 5 000 euro. Wkład finansowy Funduszu nie może przekroczyć 

70% całkowitych kosztów realizacji projektu. Fundusz wspiera projekty z następujących dziedzin: 

 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 dwóch państw dotyczące rejonów 

przygranicznych w odległości nie większej niż 50 km od granicy),  

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

Terminy składania wniosków: 01.09.2011r. i 01.12.2011r. 

http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_start
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Więcej informacji tutaj. 

 

Źródło: Visegrad Fund  

 
PROGRAM „COST” 

 
Program zachęca do tworzenia nowych, innowacyjnych, interdyscyplinarnych i szerokich sieci 

badawczych w Europie, łączy badaczy i ekspertów z różnych krajów, pracujących nad konkretnymi 

zagadnieniami. Program nie finansuje samych badań, ale wspiera np. organizację spotkań, konferencji, 

krótkoterminowych wymian naukowych oraz działania prowadzone we współpracy z państwami 

trzecimi. O stypendium ubiegać się mogą naukowcy zatrudnieni w jednostkach naukowo-badawczych. 

Wysokość pomocy finansowej – zazwyczaj przyznawanej na okres czterech lat – wynosi około 

100 000 EUR rocznie.  

Wniosek należy złożyć do: 30.09.2011r. 

Więcej informacji: http://www.cost.esf.org/participate/open_call  

Źródło: esf  

DAAD (NIEMIECKA CENTRALA WYMIANY AKADEMICKIEJ) 

DAAD jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych, wspierającą kontakty niemieckich 

uczelni z uczelniami zagranicznymi poprzez wymianę studentów i naukowców oraz przez realizację 

międzynarodowych programów i projektów.  W ofercie DAAD znajdują się stypendia dla 

absolwentów studiów wyższych (wszystkich kierunków), dla doktorantów oraz dla naukowców 

(postdoc i z dłuższym stażem badawczym). Stypendia obejmują m.in. kursy językowe, pobyty 

studyjne i badawcze w Niemczech. Ich wysokość uzależniona jest od rodzaju stypendium oraz 

wykształcenia przyszłego stypendysty. 

Terminy składania wniosków, w zależności od rodzaju stypendium: 

 Dla studentów: 15.12.2011r., 17.01.2011r. 

 Dla absolwentów: 15.11.2011r. 

 Dla naukowców: 15.11.2011r. oraz 10.01.2012r. i 01.06.2011r. 

Więcej informacji tutaj  

http://visegradfund.org/grants/
http://www.cost.esf.org/participate/open_call
http://www.daad.pl/pl/09203/index.html
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Źródło: DAAD 

FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ 

Stypendia semestralne dla polskich studentów i doktorantów w Niemczech, przyznawane przez GFPS-

Polska i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Stypendium przeznaczone jest dla osób 

wyróżniających się wynikami w nauce, zainteresowaniami oraz ciekawym projektem naukowym, 

popartym pasją badawczą. Mile widziana jest gotowość do działania na rzecz zbliżenia między Polską 

a Niemcami. O stypendium mogą ubiegać się:  

 studenci studiów dziennych od II roku (do ukończenia 30 roku życia), 

 asystenci i słuchacze studium doktoranckiego (do ukończenia 32 roku życia) 

Wartość stypendium obejmuje m.in.:  

 miesięczne stypendium w wys. 580 euro,  

 pomoc w znalezieniu miejsca w akademiku lub na kwaterze prywatnej,  

 udział w dwóch czterodniowych seminariach. 

Terminy składania wniosków: 

 na semestr letni -  31 października 2011r. 

 na semestr zimowy - 31 marca 2012r. 

Więcej informacji tutaj  

Źródło: gfps 

 

 

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 

http://gfps.pl/?page_id=67
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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. 

 

Źródło: JRC 

 

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 

 

Opracowała: 

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

 

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3720
http://www.sciex.pl/terminy-naborow
mailto:joanna.bondaruk@uwm.edu.pl

