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Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Biuro Współpracy Międzynarodowej
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:

4 lipca
Serdecznie zapraszamy na indywidualne konsultacje skierowane do osób chcących kontynuować
swoją karierę naukową w dowolnym kraju europejskim lub poza Europą.
Konsultacje w szczególności dotyczyć będą:
- stypendiów Marie Curie w programie Ludzie 7 PR (dla osób z minimum stopniem doktora)
- innych dostępnych ofert stypendialnych (w tym m.in. Mobilność Plus).
Ze względów organizacyjnych wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się
telefoniczne 089 523 34 67 lub poprzez e-mail agnieszka.murzec@uwm.edu.pl /
ewa.klos@uwm.edu.pl Miejsce konsultacji: Rektorat pokój 221.

NOWOŚCI W PROGRAMIE POMYSŁY (IDEAS)
Informujemy, że Europejska Rada ds. Badań Naukowych przedstawiła wstępną i nieoficjalną
informację o najbliższym konkursie w programie „Pomysły” z 7. PR , który zostanie ogłoszony 10 lipca
2012 r.
Wprowadzony zostanie nowy typ grantu, przez co liczba grantów badawczych zwiększy się do 4:
• dla naukowców początkujących - Starting Grant: 2-7 lat po doktoracie (do 1,5mln € na projekt
trwający do 5 lat),
• dla naukowców u progu samodzielności badawczej –Consolidator Grant: 7-12 lat po doktoracie (do
2 mln € na projekt trwający do 5 lat),
• dla naukowców doświadczonych - Advanced Grant – o uznanym dorobku naukowym (do 2,5 mln €
na projekt trwający do 5 lat),
• dla zespołów 2-4 naukowców –Synergy Grant – niezależnie od stażu badawczego (do 15 mln € na
projekt trwający do 6 lat).
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Zwiększenie budżetu projektu będzie możliwe w trzech przypadkach:
• przyjazdu lidera projektu z kraju trzeciego do Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego
(o 500 000 €),
• zakupu aparatury badawczej o znacznej wartości (o 750 000 €),
• konieczności dostępu do specjalnej infrastruktury badawczej (1 mln €).
Terminy składania wniosków będą następujące:
- ERC Starting Grant – 17.10.2012
- Consolidator Grant – 21.02.2013
- Advanced Grant – 22.11.2012
- Synergy Grant – 10.01.2013
We wrześniu br. Regionalny Punkt Kontaktowy planuje zorganizowanie warsztatów dla naukowców
zainteresowanych złożeniem projektu. Dalsze informacje będą na bieżąco umieszczane w serwisie
RPK
Źródło: KPK

VI EDYCJA KONKURSU "GRANTY NA GRANTY "
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił kolejny konkurs na finansowanie działań mających na
celu zwiększenie uczestnictwa polskich jednostek naukowych w europejskich programach
badawczych.
Wzorem lat ubiegłych, konkurs „Granty na granty” ma na celu wsparcie finansowe polskich jednostek
naukowych, które zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się koordynacji
projektu realizowanego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej.
W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków finansowych na realizację zadań mających na
celu przygotowanie wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie konkursowe (call for
proposals) ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot.
Wsparciem finansowym objęte są zadania mające na celu przygotowanie wniosku
projektowego w ramach:
- 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej;
- 7. Programu Ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom);
- Funduszu Badawczego Węgla i Stali.
Nabór ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia konkursu do 15 listopada 2012 r.
Szczegółowe informacje, dokumentacja oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie BIP
MNISW
Źródło: MNiSW
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TARGI EUROSCIENCE OPEN FORUM
W dniach 10-12 lipca podczas targów EuroScience Open Forum organizowanych w tym roku w
Dublinie odbędzie się konferencja dotycząca Akcji Marie Curie. Uczestnicy EuroScience Open Forum
będą mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach dotyczących praw własności intelektualnej,
mediów społecznych, przygotowania wniosków projektowych i prezentowania wyników naukowych
osobom spoza środowiska naukowego. Ponadto, przedstawione zostaną plany dotyczące Akcji Marie
Curie w Programie Horyzont 2020.
Więcej informacji oraz elektroniczny formularz rejestracji znajdziecie Państwo na stronie www
konferencji.
Źródło: KPK

TERMINY NABORÓW: AKCJE MARIE CURIE
Przypominamy o zbliżających się terminach naboru wniosków do Akcji Marie Curie w ramach
programu LUDZIE (PEOPLE). Akcje Marie Curie to indywidualne projekty badawczo - szkoleniowe,
umożliwiające naukowcom uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji poza granicami kraju.
Projekty dotyczyć mogą wszystkich dziedzin wiedzy.
Otwarte konkursy:
Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development – IEF
zamknięcie konkursu: 16 sierpnia 2012 r., godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli.
Dokumentacja konkursowa:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IEF
Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development – IOF
zamknięcie konkursu: 16 sierpnia 2012 r., godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli.
Dokumentacja konkursowa:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IOF
Marie Curie International Incoming Fellowships – IIF
zamknięcie konkursu: 16 sierpnia 2012 r., godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli.
Dokumentacja konkursowa:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IIF
Marie Curie Career Integration Grants – CIG
zamknięcie konkursu: 18 września 2012 r., godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli.
Dokumentacja konkursowa:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG
Źródło: Granty Europejskie
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TARGI POLEKO 2012: ZAPRASZAMY NA POLSKO-NIEMIECKIE ROZMOWY
KOOPERACYJNE
W dniach 20 - 23 listopada br. w Poznaniu odbędą się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska
POLEKO. Jest to miejsce propagowania aktualnych trendów, innowacyjnych technologii i
proekologicznych inicjatyw oraz forum wymiany doświadczeń na temat przyjaznych środowisku
rozwiązań.
Niemieckie Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych (BMBF) zaprasza do odwiedzenia na
swoim stoisku wiodących niemieckich jednostek naukowych z branży ochrony środowiska. Na
stoisku prezentowane będą profile badawcze instytutów, realizowane przez nie projekty oraz
aktualne oferty współpracy, mające być przedmiotem rozmów kooperacyjnych pod kątem przyszłych
wspólnych projektów badawczych.
Organizatorami udziału w Targach są niemieckie Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych
oraz Międzynarodowe Biuro BMBF. Jako partnerów kooperacyjnych zaproszono polski Krajowy Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH (ZAB).
Polsko-Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne mają zainicjować nowe kontakty pomiędzy instytucjami
badawczymi oraz gospodarczymi z Polski i Niemiec. Mają doprowadzić do zintensyfikowania
współpracy w ramach projektów bilateralnych i międzynarodowych oraz do wspólnego opracowania i
wdrożenia nowych produktów i usług.
Punkt ciężkości rozmów stanowią techniki i technologie plazmowe, rekultywacja terenów, recycling,
energie odnawialne, zrównoważone wykorzystanie biomasy, ochrona klimatu, woda, gospodarka
ściekowa i optymalizacja zagospodarowania powierzchni.
Międzynarodowe Biuro BMBF dobiera na podstawie profili i ofert kooperacyjnych polskich,
niemieckich i innych zaproszonych jednostek badawczo-rozwojowych partnerów do indywidualnych
rozmów i oferuje swoją pomoc przy nawiązywaniu i prowadzeniu współpracy bilateralnej i
międzynarodowej.
Rozmowy Kooperacyjne prowadzone są przez cały okres trwania Targów POLEKO 2012 na stoisku
BMBF. Udział w rozmowach jest bezpłatny (jednodniowe wejściówki na Targi). W razie potrzeby
można uzyskać wsparcie tłumaczy (również nieodpłatnie).
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Rozmowach Kooperacyjnych są proszone o kontakt z
Panią Agatą Walewską, która przekaże szczegółowe informacje o profilach instytutów niemieckich i
formularz zgłoszeniowy oraz uzgodni terminy rozmów.
Kontakt: Agata Walewska, e-mail: agata.walewska@aw-services.pl ,
tel.: 604 482 377 lub 22 849 10 28.
Źródło: Granty Europejskie
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