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Regionalny Punkt Kontaktowy Programów UE 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

ul. Oczapowskiego 2; 10-719 Olsztyn 
tel.  89/ 523 34 67; fax. 89/ 524 04 94 

www.uwm.edu.pl/rpk  
 
 
 
 

KALENDARIUM RPK 
Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy: 
 

 
16 maja  

 
Szkolenie 

„Rozliczanie projektów w 7 Programie 
Ramowym”, które poprowadzi pan Ernest 

Podgórski- audytor projektów finansowanych ze 
środków UE 

 

 
21 maja  

 
Spotkanie dotyczące ofert stypendialnych 

DAAD, SCIEX oraz FSS, a także 
12 edycji konkursu 

L’oreal Polska dla Kobiet Nauki 

 
23 maja 

 
Warsztaty dla doktorantów 

„Portal EURAXESS i inne możliwości 
wyszukiwania ofert stypendialnych” 

 
 
 

  
5 czerwca 

 
Szkolenie z komponentu 

„Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo i 
Biotechnologie”- 

w programie WSPÓŁPRACA,  7 PR 
 

 
Szczegółowe informacje o planowanych wydarzeniach będą na bieżąco umieszczane na stronie RPK. 

(w zakładce SZKOLENIA) 
 

CZAS NA STYPENDIA INDYWIDUALNE MARIE CURIE  

Akcje Marie Curie to indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe, umożliwiające naukowcom 
uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji poza granicami kraju. W ramach stypendiów Marie 
Curie, Komisja Europejska przyznaje finansowanie na prowadzenie badań w instytucji kraju 
członkowskiego UE lub stowarzyszonego (IEF – Intra European Fellowship), a także 
pozaeuropejskiego (IOF – International Outgoing Fellowship). Projekty dotyczyć mogą wszystkich 
dziedzin wiedzy i obejmują okres od 12 do 36 miesięcy (w zależności od typu projektu). 

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.uwm.edu.pl/rpk/
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1.  wyjazdy na terenie Europy (IEF) 

Znak konkursu: FP7-PEOPLE-2012-IEF 
Data ogłoszenia: 13 marca 2012r. 
Budżet: 120 mln euro 
Termin składania wniosków: 16 sierpnia 2012r. 
Zakres konkursu: 
Granty dla naukowców ze stopniem doktora lub co najmniej 4-letnim doświadczeniem badawczym 
na wyjazdy od 12 do 24 miesięcy na terenie UE i krajów stowarzyszonych z 7.PR. 
Dokumentacja konkursowa: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IEF 

2.  wyjazdy poza Europę (IOF) 

Znak konkursu: FP7-PEOPLE-2012-IOF 
Data ogłoszenia: 13 marca 2012r. 
Budżet: 40 mln euro 
Termin składania wniosków: 16 sierpnia 2012r. 
Zakres konkursu: 
Granty dla naukowców ze stopniem doktora lub co najmniej 4-letnim doświadczeniem badawczym 
na wyjazdy poza Europę od 12 do 24 miesięcy i na obowiązkowy powrót do kraju UE lub 
stowarzyszonego z 7.PR na minimum 12 miesięcy. 
Dokumentacja konkursowa: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IOF 

Źródło: Granty Europejskie, KPK 

 

EUROPEJSKIE INFRASTRUKTURY- BADANIA ZA DARMO  
 

Infrastruktury badawcze będące partnerami w projektach 7.PR typu „Działania integrujące” mają 
obowiązek udostępniania naukowcom z zagranicy swoich laboratoriów, aparatury i zasobów. 
Krótkoterminowe granty umożliwiają pokrycie kosztów prowadzenia badań oraz podróży i pobytu. 
Poniżej znajdziecie Państwo kolejny przykład takiej infrastruktury- ofertę dla lekarzy weterynarii: 

PROJEKT NADIR – THE NETWORK OF ANIMAL DISEASE INFECTIOLOGY RESEARCH FACILITIES 

Strategicznym celem projektu jest utrzymanie przodującej pozycji w badaniach zwierzęcych chorób 
zakaźnych. Służy temu zgromadzenie w jednym konsorcjum 14 doświadczalnych infrastruktur, 
zoptymalizowanie ich narzędzi diagnostycznych i badawczych oraz skoordynowana modernizacja 
aparatury. Partnerzy projektu mają do dyspozycji wirtualną przestrzeń badawczą wykorzystywaną do 
wspólnego zarządzania zasobami biologicznymi, zapewnienia dostępu użytkownikom infrastruktur, 
wymiany wiedzy, dobrych praktyk oraz dyskutowania kwestii etycznych. 

Projekt oferuje dostęp do następujących infrastruktur badawczych: 
 Experimental Infectiology Platform, Nouzilly, Francja, 
 University of Aarhus, Faculty of Agricultural Sciences, Foulum, Dania, 
 French Food Safety Agency, Ploufragan, Francja, 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IEF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IOF
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.html?id=10391
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 Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal, Barcelona, Hiszpania, 
 Friedrich-Loeffler-Institute Greifswald, Niemcy, 
 Institute for Animal Health Pirbright, Woking, Wielka Brytania, 
 Centro de Investigación en Sanidad Animal, Madrid, Hiszpania, 
 Kimron Veterinary Institute, Bet Dagan, Izrael, 
 Moredun Research Institute, Edinburgh, Wielka Brytania, 
 DTU National Veterinary Institutes, Lindholm and Aarhus, Dania, 
 Veterinarmedisinsk Oppdragssenter AS, Namsos, Norwegia, 
 Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Wielka Brytania, 
 Central Veterinary Institute of Wageningen, Lelystad, Holandia, 
 Parco Tecnologico Padano, Lodi, Włochy. 

O bezpłatny dostęp do nich aplikować mogą indywidualni naukowcy i grupy naukowców, pochodzące 
z krajów członkowskich i stowarzyszonych. Projekt pokrywa koszty badań, podróży, zakwaterowania i 
utrzymania. Przed wysłaniem wniosku należy skontaktować się z wybraną infrastrukturą i uzgodnić 
szczegóły badań oraz ich koszt. Nie jest to jednak wymóg absolutny, lecz zalecenie. Wnioski podlegają 
ocenie dwustopniowej: 

 najpierw trzeba przesłać 1-stronicowy zarys badań, który służy do stwierdzenia, czy projekt 
spełnia minimalne wymagania; 

 na tej podstawie, po pozytywnej ocenie, wnioskodawcy są zapraszani do przesłania 
kompletnego formularza wniosku, do oceny przez panel ekspertów. 

Wnioski, które można składać w trybie ciągłym dostępne na stronie projektu: http://www.nadir-
network.eu/CallForAccess  
 
Źródło: Granty Europejskie, KPK 
 

ICT PROPOSERS' DAY 2012 (26- 27.09.2012) WARSZAWA  
 
W dniach 26-27 września br., w Warszawie, odbędzie się międzynarodowe spotkanie - ICT Proposers' 
Day 2012, którego organizatorem jest Komisja Europejska we współpracy z MNiSW oraz Krajowym  
Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK). Spotkanie dedykowane jest tematyce 
dwóch ostatnich (w 7PR) konkursów w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 
(call 10 i 11).  
 
Celem ICT Proposers’ Day 2012 jest umożliwienie spotkań pomiędzy różnymi podmiotami 
zaangażowanymi w międzynarodowe projekty badawcze– naukowcami, przedsiębiorstwami, 
użytkownikami końcowymi, przedstawicielami instytucji rządowych itp. w obszarze ICT.  
Jednocześnie spotkanie daje możliwość skonsultowania pomysłu na projekt badawczo-rozwojowy z 
ponad 80 reprezentantami DG-INFSO (Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego I 
Mediów) Komisji Europejskiej.  
 
Tego typu spotkanie jest organizowane w Polsce po raz pierwszy!!! podobne odbyły się dotychczas w 
Kolonii i dwa razy w Budapeszcie  skupiając za każdym razem ok. 2000 uczestników. W zeszłym roku, 
w Budapeszcie, w ramach tego spotkania, odbyło się ponad 1300 spotkań bilateralnych.  
 

http://www.nadir-network.eu/CallForAccess
http://www.nadir-network.eu/CallForAccess
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.html?id=10391
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Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Istnieje też możliwość uzyskania dofinansowania kosztów podróży 
i zakwaterowania podczas spotkania. Więcej informacji na temat dofinansowania uczestnictwa na 
stronie KPK 
 
Wkrótce Komisja Europejska uruchomi stronę internetowa poprzez którą będzie można: dokonać 
rejestracji na spotkanie, zgłosić swoją prezentację (np. pomysłu projektowego lub organizacji jako 
potencjalnego partnera do współpracy w danym obszarze badawczym) i umówić się na spotkania 
bilateralne (F2F) z wybranymi partnerami do współpracy badawczej w danym temacie.  
 
Już teraz zapraszamy Państwa na to spotkanie! 
Źródło: KPK 
 

ZDROWIE W 7.PR 

Ostatni konkurs w priorytecie ZDROWIE (Program „Współpraca” w 7.PR) będzie ogłoszony w połowie 
lipca br. Jednak konsorcja projektowe tworzone są już teraz. Aby ułatwić naukowcom i 
przedsiębiorcom znalezienie potencjalnych partnerów zapraszamy na międzynarodowy dzień 
informacyjny i spotkanie brokerskie: FP7 Health – Open Information Day & Brokerage event, które 
odbędą się 29 i 30 maja br. w Brukseli. 
Organizatorem dnia informacyjnego jest Komisja Europejska, natomiast spotkanie brokerskie 
przygotowywane jest przez dwa międzynarodowe konsorcja projektowe HEALTH-NCP-NET i Fit for 
Health. Krajowy Punkt Kontaktowy jest partnerem w obydwu projektach i jednym z głównych 
organizatorów tego wydarzenia. 
 
W ramach dnia informacyjnego (29 maja br.) urzędnicy Komisji Europejskiej omówią tegoroczne 
tematy konkursowe priorytetu Zdrowie 7.PR. Będzie też możliwość uzyskania porad dla 
potencjalnych partnerów i koordynatorów. Natomiast spotkanie partnerskie, organizowane 30 maja 
br., umożliwi zaprezentowanie swojej jednostki i wymianę doświadczeń między zagranicznymi, 
pokrewnymi jednostkami, da też możliwość nawiązania nowych kontaktów. 
 
Spotkanie składać się będzie z porannej części informacyjnej poświęconej tematyce tworzenia 
dobrych konsorcjów projektowych oraz części popołudniowej, skoncentrowanej na uprzednio 
umówionych spotkaniach bilateralnych. 
 
Udział w obu imprezach jest bezpłatny. Rejestracja na obydwa spotkania będzie niezależna, na dwóch 
różnych stronach internetowych. 
 
Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/research/health/events-14_en.html . 
Liczba miejsc jest ograniczona, będzie decydować kolejność zgłoszeń. Planowana liczba uczestników 
dnia informacyjnego – 500 osób, a spotkania brokerskiego – 200 osób 

Źródło: Granty Europejskie, KPK 

 

Opracowała: Ewa Kłos 

http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.html?id=10408
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.html?id=10391
http://ec.europa.eu/research/health/events-14_en.html
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.html?id=10391

