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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
Szanowni Państwo!
Zapraszamy do lektury pierwszego po wakacjach wydania newslettera RPK.
Miłej lektury!

OPRACOWANIE OTWARTYCH KONKURSÓW W 7. PR
Za nami już ostatnie takie wakacje z 7.PR. Komisja Europejska ogłosiła w lipcu ostatnią rundę
konkursów. Na następne możliwości składania wniosków będziemy musieli poczekać aż do końca
2013 r., czyli aż do Horyzontu 2020, następcy 7.PR. Warto zatem skorzystać z aktualnej oferty.
Szczegóły otwartych konkursów znajdą Państwo na stronach biuletynu „GRANTY EUROPEJSKIE”

WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE W FUNDUSZU STYPENDIALNO- SZKOLENIOWYM
Fundusz Stypendialno-Szkoleniowy (FSS), którego głównym celem jest wzmacnianie stosunków
dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem w obszarze edukacji, planuje
ogłosić
1
października
br.
nabór
wniosków
na
Wizyty
Przygotowawcze.
Wizyty Przygotowawcze to krótkie wizyty przedstawicieli instytucji edukacyjnych mające na celu:
nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami z Polski i z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia i
Liechtenstein); podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów międzyinstytucjonalnych;
przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu; wypełnienie wniosku aplikacyjnego, w celu
ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego lub z innych źródeł.
Wnioskodawcy - wszystkie instytucje edukacyjne, które są uprawnione do udziału w FSS, zarówno
instytucje z Polski jak i z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia i Liechtenstein). Wniosek składany
jest przez instytucję, a nie przez osobę indywidualną.
Czas trwania projektu - czas trwania pojedynczej wizyty wynosi do 5 dni roboczych.
Koszty uprawnione w ramach projektu kwalifikowane będą następujące typy wydatków:
koszty podróży i ubezpieczenia w wysokości maksymalnej 500 €
koszty utrzymania w wysokości 250 € za dzień.
Procedura aplikacyjna - wnioski aplikacyjne składane mogą być po ogłoszeniu „Zaproszenia do
składania wniosków” na min. 8 tygodni przed zaplanowanym terminem wizyty.
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Niezbędnymi załącznikami do wniosku będą dokumenty potwierdzające chęć współpracy partnerskiej
oraz rzetelne i realne zaplanowanie spotkania w postaci m.in. zaproszenia, listu intencyjnego, planu
pobytu i harmonogramu prac.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie www.fss.org.pl
Źródło: RPK

ICT PROPOSERS’ DAY 2012
W dniach 26- 27 września b.r. w warszawskim Centrum EXPO odbędzie się spotkanie poświęcone
konkursom komponentu Technologie informacyjne i komunikacyjne - Information and
Communication Technologies (ICT) w priorytecie „Współpraca” Cooperation 7. PR.
Organizatorem spotkania jest KE (DG INFSO), we współpracy z MNiSW oraz Krajowym Punktem
Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK).
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 (technologie
informacyjne i komunikacyjne). Jednocześnie daje możliwość skonsultowania pomysłu na projekt
badawczo-rozwojowy z ponad 80 reprezentantami DG-INFSO 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.
Wzorem poprzednich spotkań, KE chce bardzo dużo czasu dać uczestnikom spotkania na prezentacje
organizacji/pomysłów projektowych w danych tematach badawczych z obszaru ICT.
Uczestnictwo w spotkaniu będzie bezpłatne.
Rejestracja tutaj
Źródło: KPK

OTWARTY NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE SCIEX
Informujemy o ogłoszeniu naboru wniosków na projekty badawcze w Programie wymiany naukowej
między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej (Sciex-NMSch )
W ramach Funduszu Stypendialnego można uzyskać dofinansowanie dla następujących projektów:
1. projekty badawcze doktorantów i młodszych pracowników naukowych (z tytułem doktora), w
celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii (stypendia na okres od 6
do 24 miesięcy) .

NEWSLETTER INFORMACYJNY RPK

NR

09/2012

2. wizyty pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii tj. 5- dniowe pobyty w Szwajcarii lub w
Polsce w związku z realizacją projektu badawczego wymienionego w punkcie 1.
Skład grupy projektowej: 1 stypendysta z Polski, 1 mentor z Polski, 1 mentor ze Szwajcarii
Uczestnicy projektu:
studenci studiów doktoranckich (wyjazdy na projekty badawcze trwające od 6 do 24
miesięcy);
młodzi pracownicy naukowi, którzy posiadają co najmniej tytuł doktora (wyjazdy na projekty
badawcze trwające od 6 do 18 miesięcy);
mentorzy z instytucji wysyłających z Polski oraz mentorzy z instytucji goszczących ze
Szwajcarii, jako pracownicy naukowi wspierający stypendystów (wyjazdy na 5-dniowe wizyty
studyjne).
Doktoranci i młodzi pracownicy naukowi zatrudnieni będą w instytucji goszczącej w ramach umowy o
pracę, zgodnie z zasadami prawa Szwajcarii. Instytucja przyjmująca podpisuje porozumienie o
współpracy z Komitetem Sterującym Sciex-NMSch.
Zarówno od stypendysty jak i od opiekuna wymagana jest znajomość j. angielskiego na poziomie co
najmniej B2.
Termin składania aplikacji upływa: 1 listopada 2012
Obszar tematyczny projektów: wszystkie dyscypliny naukowo-badawcze
Rozpoczęcie realizacji projektu badawczego:
- najwcześniej 1 maja 2013
- najpóźniej 31 marca 2014
Więcej informacji oraz formularze wniosków na stronie Sciex
Źródło: RPK

OTWARTY KONKURS NA SIECI SZKOLENIOWE - Marie Curie Initial Training Networks
(ITN)
10. lipca br. został otwarty ostatni konkurs na Sieci Szkoleniowe dla początkujących naukowców w
Programie LUDZIE 7.PR. Jest on skierowany do wszystkich instytucji zainteresowanych szkoleniem
doktorantów we współpracy z międzynarodowymi partnerami. Budżet konkursu wynosi ponad 470
mln euro.
Termin zamknięcia konkursu to 22 listopada br.
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Projekty mogą być przygotowywane przez trzy typy konsorcjów:
minimum trzy instytucje (uczelnie, instytuty badawcze przedsiębiorstwa, MŚP) znajdujące się
w różnych krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych – multi-partner ITN,
dwóch partnerów z dwóch różnych sektorów (nauka i przemysł) z dwóch różnych krajów
członkowskich UE i stowarzyszonych – European Industrial Doctorates – EID,
jedną instytucję oferującą innowacyjny program doktorancki zapewniający interdyscyplinarne
i międzysektorowe szkolenia we współpracy z międzynarodową siecią partnerów
stowarzyszonych – Innovative Doctoral Programme – IDP.
Udział instytucji z sektora komercyjnego jest kluczowy!
W ramach 4-letnich projektów partnerzy mogą zatrudniać i szkolić początkujących naukowców w
dowolnym, wybranym przez siebie obszarze, organizować szkolenia dla sieci, wymieniać
pracowników, przygotowywać konferencje, szkoły letnie oraz warsztaty otwarte również dla
naukowców spoza konsorcjum. Ponadto, można zatrudnić na krótki okres wybitnych uczonych jako
„visiting researchers”. Ponieważ projekty mają na celu poprawę perspektyw zawodowych
naukowców we wszystkich sektorach, to wspólny program badawczo szkoleniowy musi obejmować
także szkolenia dodatkowe: np. przedsiębiorczość, zarządzanie projektami badawczymi, etyka, prawa
własności intelektualnej, pisanie artykułów naukowych, umiejętności prezentowania wyników
badań..
Do tej pory miało miejsce 5 edycji konkursu. W wyniku konkursów w latach 2007-2011 47 polskich
zespołów otrzymało możliwość realizacji grantów, jeden projekt jest koordynowany przez polską
instytucję.
Dokumentacja konkursowa znajduje się pod adresem:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people

KONKURS NA POLSKO-NORWESKIE PROJEKTY BADAWCZE OTWARTY
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca
Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza konkurs główny tzw.
"core call" na projekty polsko-norweskie oraz konkurs w ramach Funduszu Małych Grantów tzw.
"Small Grant Scheme" na projekty badawcze realizowane przez kobiety w naukach technicznych.
Konkurs główny tzw. ‘core call’ na projekty polsko-norweskie
Obszary tematyczne objęte konkursem: ochrona środowiska, zmiany klimatyczne, w tym badania
polarne, zdrowie, nauki społeczne i współpraca dwustronna, z uwzględnieniem tematyki dotyczącej
migracji, spójności społecznej, roli mniejszości oraz społecznego aspektu zrównoważonego rozwoju,
równość płci oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.
Wnioski składane są przez polski podmiot (Project Promoter) w imieniu polsko-norweskiego
konsorcjum, w skład których wchodzi minimum jeden podmiot polski i jeden norweski. Kierownik
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projektu (Principal Investigator) - pochodzi z jednej z polskich instytucji należącej do konsorcjum
utworzonego na potrzeby projektu.
Na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę w wysokości 38 713 827 euro. W ramach
konkursu wsparciem mogą być objęte zarówno projekty o charakterze badawczym (basic research)
jak i aplikacyjnym (applied research), ze szczególnym wskazaniem na projekty aplikacyjne w obszarze
„Ochrona środowiska”.
Poziom dofinansowania – do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, że
wartość kosztów kwalifikowalnych przypadających norweskim podmiotom nie powinna przekroczyć
40% ogólnej wartości kosztów kwalifikowalnych objętych projektem.
Minimalna wysokość wsparcia w konkursie wynosi 150 000 EUR, natomiast maksymalna 1 000 000
EUR. Przewidywany okres realizacji projektów – do 3 lat, końcowa data kwalifikowalności wydatków
to 30 kwietnia 2016 r.
Termin zamknięcia konkursu upływa 30 listopada 2012 r. System on-line, umożliwiający składanie
wniosków aplikacyjnych, będzie dostępny dla wnioskodawców od 29 września 2012 r.
Wnioski składane są w wersji angielskiej za pośrednictwem systemu on-line znajdującego się na
stronie osf.opi.org.pl. Wnioski muszą być przesłane nie później niż do godziny 16.00 (CET) w dniu 30
listopada 2012 r.
Szczegółowe informacje o naborze, wytyczne oraz wymagane dokumenty ze wzorami są dostępne na
stronie NCBR pod adresem: www.ncbir.pl/en/norwaygrants
Konkurs w ramach Funduszu Małych Grantów tzw. ‘Small Grant Scheme’ na projekty badawcze
realizowane przez kobiety w naukach technicznych

W ramach Funduszu Małych Grantów przewiduje się wsparcie projektów badawczych realizowanych
przez
kobiety
naukowców
w
obszarze
nauk
technicznych.
Celem projektów realizowanych w ramach przedmiotowego Funduszu jest budowanie dorobku
naukowego w obszarach wchodzących w skład następujących dyscyplin nauk technicznych:
architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna,
biotechnologia, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektronika, elektrotechnika,
energetyka, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, informatyka, inżynieria
chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, mechanika,
metalurgia, technologia chemiczna, telekomunikacja, transport, włókiennictwo.
O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje badawcze - zgodnie z definicją określoną w
Community Framework for State Aid for Research and Development and Innovation (2006/C 323/01).
Wniosek składa Promotor projektu (Project Promoter), którym jest podmiot polski (instytucja),
formalnie odpowiedzialny za projekt. Kierownik projektu (Principal Investigator) - kobieta naukowiec
odpowiedzialna za koordynację naukową i techniczną projektu.
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Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach funduszu Małych Grantów wynosi 2
352 941 euro.
Poziom dofinansowania – do 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, minimalna wysokość
wsparcia w konkursie wynosi 50 000 euro, natomiast maksymalna 100 000 euro. Przewidywany okres
realizacji projektów – od 12 do 24 miesięcy, końcowa data kwalifikowalności wydatków to 30
kwietnia 2016 r.
Termin zamknięcia konkursu upływa 31 stycznia 2013 r. System on-line, umożliwiający składanie
wniosków aplikacyjnych, będzie dostępny dla wnioskodawców od 1 grudnia 2012 r. Wnioski
składane są w wersji angielskiej za pośrednictwem systemu on-line znajdującego się na stronie
osf.opi.org.pl Wnioski muszą być przesłane nie później niż do godziny 16.00 (CET) w dniu 31 stycznia
2013.
Szczegółowe informacje o naborze, wytyczne oraz wymagane dokumenty ze wzorami są dostępne na
stronie NCBR pod adresem: www.ncbir.pl/en/norwaygrants

Opracowała: Ewa Kłos

