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Szanowni Państwo! 
Zapraszamy do lektury wakacyjnego wydania newslettera RPK. 
W treści znajdziecie Państwo zarówno przypomnienia o trwających konkursach w 7 Programie 
Ramowym jak i informacje o nowo ogłoszonych inicjatywach. 
Miłej lektury, zapraszamy we wrześniu! 

 
PROGRAM "MOBILNOŚĆ PLUS" - II EDYCJA  
Przypominamy o trwającym naborze do II edycji programu "Mobilność Plus" dla młodych naukowców 
organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym doktorantom, udziału w badaniach 
naukowych prowadzonych, w okresie od 6 do 36 miesięcy, w renomowanych zagranicznych ośrodkach 
naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w dowolnej dziedzinie 
nauki. Program zapewnia finanse na pobyt w zagranicznym ośrodku oraz na podróż z miejsca 
zamieszkania do zagranicznej instytucji. Środki finansowe obejmują również koszty związane z pobytem 
za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci uczestnika programu oraz koszty ich podróży.  
Termin składania aplikacji upływa 30 lipca 2012r.  
Szczegółowe informacje na temat programu oraz formularze aplikacyjne dostępne są na stronie MNISW 
oraz w Regionalnym Punkcie Kontaktowym UWM. 
Serdecznie zapraszamy do składania wniosków! 
 
Źródło: RPK 
 

NOWE KONKURSY W PROGRAMIE LUDZIE  
10 lipca b.r. Komisja Europejska ogłosiła nowe konkursy w Programie LUDZIE (People): 
 

1. Marie Curie Initial Training Networks (ITN) – termin zamknięcia konkursu to 22 listopada 2012  
Dokumentacja: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-
2013-ITN 

2. Marie Curie COFUND – termin zamknięcia konkursu to 05 grudnia 2012  
Dokumentacja: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-
2013-COFUND 
 

3. Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) – termin zamknięcia 
konkursu to 17 stycznia 2013  

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/programy-ministra/mobilnosc-plus/
http://www.uwm.edu.pl/rpk/index.php?id=aktualnoscis&k=820
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-ITN
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-ITN
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-COFUND
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-COFUND
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Dokumentacja: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-
2013-IRSES 

 
Więcej informacji na temat konkursów w ramach priorytetu LUDZIE (People)  można znaleźć na 
stronach Participant Portal:  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people 
 
Dokładny opis akcji znajduje się również na stronach KPK poświęconych karierze naukowej: 
 http://www.kpk.gov.pl/7pr/karieranaukowa/index.html  
 

NABÓR WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH W RAMACH INICJATYWY ECO- INNOVATION 

Pomysły na innowacyjne produkty, usługi czy procesy, które jednocześnie służą ochronie środowiska, 
mogą uzyskać wsparcie w ramach unijnej inicjatywy Eco- Innovation. Dofinansowanie umożliwi 
opracowanie pełnowartościowego, komercyjnego rozwiązania, gotowego do wdrożenia na rynku. 

Inicjatywa Eco-innovation stanowi element Programu Szczegółowego na rzecz Przedsiębiorczości i 
Innowacji (EIP), składowej Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 
(CIP). Inicjatywę uruchomiono w celu zapełnienia luki pomiędzy sferą badań i sferą rynku. Ma ona za 
zadanie wspierać osiąganie celów środowiskowych Unii Europejskiej poprzez rozwijanie technologii 
przyjaznych środowisku, sprzyjając zarazem wzrostowi gospodarczemu i konkurencyjności poprzez 
pomoc finansową udzielaną m.in. przedsiębiorstwom. 

Aby zgłosić projekt do dofinansowania, należy posiadać już rozwiniętą koncepcję wykonalnego 
przedsięwzięcia. Projekty zgłaszane do dofinansowania w ramach inicjatywy nie powinny mieć 
charakteru badawczego, natomiast zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu o naborze, 
dofinansowanie mogą uzyskać projekty mające charakter: 

 pierwszego wdrożenia lub powielenia rynkowego technik, procesów, produktów i usług, 
których wprowadzenie na rynek, z uwagi na istniejące ryzyko, wymaga dodatkowego 
wsparcia, 

 działań związanych z upowszechnianiem technologii proekologicznych oraz Eko-
innowacyjnych przedsięwzięć przedsiębiorstw, 

 wprowadzenia nowego lub zintegrowanego podejścia do innowacji ekologicznych. 

Zgodnie z opracowaną przez UE definicją „innowacje ekologiczne to wszelkie formy innowacji 
zmierzające do znacznego i widocznego postępu w kierunku realizacji celu w postaci 
zrównoważonego rozwoju poprzez ograniczanie oddziaływania na środowisko lub osiąganie większej 
skuteczności i odpowiedzialności w zakresie wykorzystywania zasobów, w tym energii.”  

Dodatkowo zakres projektów uściślono poprzez objęcie naborem pięciu  obszarów priorytetowych: 
1. Recykling materiałów 
2. Ekologiczne produkty budowlane 
3. Sektor żywności i napojów 
4. Woda 
5. Przedsiębiorstwa ekologiczne 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IRSES
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IRSES
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people
http://www.kpk.gov.pl/7pr/karieranaukowa/index.html
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/files/docs/getting-funds/cip_eip_eco_i_call_2012_final_en.pdf


        NEWSLETTER   INFORMACYJNY   RPK    NR  07-08/2012 

 

Budżet trwającego obecnie naboru wniosków w ramach inicjatywy wynosi 34,83 mln euro. Poziom 
dofinansowania może wynieść do 50%, a maksymalny czas trwania projektu to 36 miesięcy. 

Szczegółowe informacje i dokumenty aplikacyjne można znaleźć pod adresem 
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm. 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć on- line do 6 września br. do godziny 17:00. 

 Źródło: Portal Innowacji 

 

ICT: MOŻLIWOŚĆ DOŁĄCZANIA SIĘ DO JUŻ TRWAJĄCYCH PROJEKTÓW 

Już po raz kolejny pojawia się możliwość dołączania się do trwających projektów obszaru ICT. Jest ona 
zawarta w programie pracy w działaniu: 
"Objective ICT-2013.11.4: Supplements to Strengthen Cooperation in ICT R&D in an Enlarged 
European Union " 
realizowanym w call 10. Konkurs ten został otwarty 10-go lipca 2012 r. Dotyczy to już trwających 
projektów, które kończą się po 30 czerwca 2014 r. 
 
Warunkiem udziału jest wystąpienie koordynatora projektu z wnioskiem o dołączenie nowego 
partnera spoza krajów, które już są w konsorcjum i uzasadnienie jego obecności w konsorcjum.  
 
Dofinansowanie max. do 1 mln€ lecz nie więcej niż 30% części budżetu projektu finansowanego przez 
UE. 
 
Więcej szczegółów we wstępnej wersji nowego Programu Pracy (DRAFT Work Programme 2013)  
na stronie: 
 http://cordis.europa.eu/fp7/ict/home_en.html 
 
W celu ułatwienia Państwu znalezienia informacji o trwających projektach została opublikowana ich 
lista. W zestawieniu znaleźć można dane dotyczące obszaru tematycznego, krótki abstrakt  oraz 
informacje niezbędne do skontaktowania się z koordynatorem. Zachęcamy do zapoznania się z tą 
listą i przypominamy, że termin zakończenia konkursu upływa 15.01.2013. 
 
Lista projektów ICT spełniających kryteria.  
 

 Źródło: KPK 
 

Opracowała: Ewa Kłos 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm
http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=CF2BB1D4BD424854A3852737ABA08AB0
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/home_en.html
http://www.kpk.gov.pl/p/pliki/12233/7PR_ICT_biegnace_do_dodatkowego_konkursu.xls
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.html?id=10440
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.html?id=10440

