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

 

111999   llliiissstttooopppaaadddaaa   
WARSZTATY: GRANTY W PROGRAMIE „IDEAS” (POMYSŁY) 

ERC SYNERGY GRANT: dedykowany zespołom 2-4 naukowców 
CONSOLIDATOR GRANT: dla osób 7-12 po uzyskaniu tytułu doktora 

 
sala 104 Biblioteki Głównej UWM, ul. Oczapowskiego 12 B 

 

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

(w zakładce SZKOLENIA) 

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.uwm.edu.pl/rpk/index.php?id=szkolenia/index
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„PRZEWODNIK PO OFERTACH STYPENDIALNYCH. WYJAZDY ZA GRANICĘ” 
Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna zaktualizowana wersja przewodnika ułatwiającego 
orientację w zagranicznych ofertach stypendialnych. 
Plik w formacie PDF znajdziecie Państwo tutaj 
Dla ułatwienia  przewodnik został podzielony na 3 sekcje: dla NAUKOWCÓW, DOKTORANTÓW oraz 
STUDENTÓW, w których zostały umieszczone  informacje na temat zagranicznych ofert 
stypendialnych, programów międzynarodowych, fundacji naukowych wraz z przydatnymi adresami 
kontaktowymi i stronami internetowymi. 
Mamy nadzieję, że przewodnik ułatwi Państwu wybór odpowiedniej oferty. 
 
Źródło: RPK 
 

PRZESUNIĘCIE TERMINU NABORU DO DZIAŁANIA “WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE”  
W FUNDUSZU STYPENDIALNYM I SZKOLENIOWYM 
 
Informujemy, iż w związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi umowy wykonawczej dla 
Programu FSS, termin naboru dla Wizyt Przygotowawczych, planowany pierwotnie na 1 października 
2012 uległ przesunięciu. Ogłoszenie naboru będzie miało miejsce po podpisaniu umowy, co nastąpi w 
najbliższych tygodniach. Na stronie FSS będą umieszczane bieżące informacje na ten temat. 

Wizyty Przygotowawcze to krótkie wizyty przedstawicieli instytucji edukacyjnych mające na celu: 

 nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami; 
 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 programów. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie instytucje edukacyjne, które są uprawnione do udziału 
w FSS, zarówno instytucje z Polski jak i z Państw-Darczyńców. Wniosek składany jest przez instytucję, 
a nie przez osobę indywidualną. 

Czas trwania pojedynczej wizyty wynosi do 5 dni roboczych. W ramach wizyty przygotowawczej 
kwalifikowane w ramach projektu będą następujące typy wydatków: 

 koszty podróży i ubezpieczenia w wysokości maksymalnej 500 € 
 koszty utrzymania w wysokości 250 € za dzień. 

Źródło: FSS 

KOLEJNY NABÓR NA INDYWIDUALNE STYPENDIA WYJAZDOWE W PROGRAMIE 
LUDZIE- KONKURSY JUŻ NA POCZĄTKU 2013 r. 
 
Kolejne konkursy na stypendia indywidualne planowane przez Komisję Europejską to propozycja dla 
osób z minimum stopniem doktora chcących kontynuować swoją karierę naukową w dowolnym kraju 
europejskim lub poza Europą w ramach stypendiów Marie Curie w programie Ludzie 7.PR. 

http://www.uwm.edu.pl/rpk/pliki/do_pobrania/20120927.pdf
http://www.uwm.edu.pl/rpk/index.php?id=aktualnoscis&k=843
http://www.fss.org.pl/pv
http://www.fss.org.pl/
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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 dla naukowców z Europy lub kraju 
stowarzyszonego na prowadzenie badań w instytucji kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego 
(IEF – Intra European Fellowship), a także pozaeuropejskiego (IOF – International Outgoing 
Fellowship)  
Komisja planuje również nabór na stypendia przeznaczone dla doświadczonych naukowców z krajów 
trzecich zainteresowanych prowadzeniem badań w Europie (IIF- Intra Incoming Fellowship) 

O ile zasady programu nie ulegną znaczącym zmianom projekty będą mogły dotyczyć wszystkich 
dziedzin wiedzy i obejmować okres od 12 do 36 miesięcy (w zależności od typu projektu). 

Ogłoszenie konkursów jest planowane na 14.03.2013 r. 

Informacje na temat stypendiów indywidualnych znajdziecie Państwo na stronie Krajowego Punktu 
Kontaktowego oraz na stronach Akcji Marie Curie. 

AKTUALNE OFERTY STYPENDIALNE 

Nie przegap terminów! 

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne zagraniczne oferty stypendialne 
dostępne dla naukowców i doktorantów: 

1. USA – stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla doktorantów i osób ze stopniem doktora – 
termin aplikowania 15 października br.; http://www.thekf.org 

2. 2. Szwajcaria – program wymiany naukowej SCIEX dla doktorantów i osób ze stopniem 
doktora – termin 1 listopada br.; http://sciex.pl 

3. Niemcy – stypendia DAAD na pobyty badawcze dla doktorantów i osób ze stopniem doktora – 
termin 15 listopada br.; http://www.daad.pl 

4. Niemcy – stypendia Fundacji Alexandra von Humboldta – na bieżąco http://www.humboldt-
foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html  

5. Praca dla początkujących naukowców w projektach Marie Curie – Initial Training Networks; 
oferty dostępne na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/euraxess 

6. Stypendia Instytutów Joint Research Centre dla doktorantów i naukowców (Niemcy, 
Hiszpania, Włochy, Belgia, Holandia); http://ec.europa.eu/dgs/jrc 

7. Stypendia Fundacji Crescendum Est – Polonia na studia bądź pobyt badawczy w zagranicznej 
uczelni; termin 31 grudnia br.; http://crescendumest.pl  

8. Stypendia Funduszu Wyszehradzkiego w ramach krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz do krajów 
Półwyspu Bałkańskiego i Kaukazu Południowego; termin 31 stycznia 2013r.; 
http://visegradfund.org 

Więcej ofert stypendialnych na stronach portalu EURAXESS 

Źródło: Granty Europejskie 

http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/3.html
http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/3.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
http://www.thekf.org/
http://sciex.pl/
http://www.daad.pl/
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html
http://ec.europa.eu/euraxess
http://ec.europa.eu/dgs/jrc
http://crescendumest.pl/
http://visegradfund.org/
http://www.euraxess.pl/
http://www.grantyeuropejskie.pl/
http://www.grantyeuropejskie.pl/
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PRZYPOMNIANIE O TARGACH POLEKO 2012 

Przypominamy, że od 20 do 23 listopada br. niemieckie Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań 
Naukowych (BMBF) organizuje na swoim stoisku Polsko-Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne, które 
mają zainicjować nowe kontakty pomiędzy instytucjami badawczymi oraz gospodarczymi z Polski i 
Niemiec, a także 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 

 optymalizacja zagospodarowania powierzchni. 

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 
 
 

Opracowała: Ewa Kłos 


