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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 w Nowym Roku newslettera Regionalnego Punktu Kontaktowego 
w Olsztynie. 
Życzymy miłej lektury oraz wielu sukcesów w aplikowaniu o środki UE w 2013 roku! 
Zespół RPK Olsztyn 

 
WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE FSS- RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW! 
 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji-operator Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego ogłosiła I 
nabór wniosków do działania "Wizyty Przygotowawcze". Działania podejmowane w ramach 
Programu mają na celu wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią 
i Liechtensteinem w obszarze edukacji, a każdy projekt powinien zakładać współpracę z wybranymi 
partnerami z krajów-darczyńców. 
 
Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 10 stycznia 2013 r. do dnia 11 marca 2013 r. 
Wizyta może trwać od 1 do 5 dni roboczych. W ramach wizyty przygotowawczej kwalifikowalne będą 
następujące typy wydatków: 

http://www.uwm.edu.pl/rpk
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 koszty podróży i ubezpieczenia w wysokości maksymalnej 500 € 

 koszty utrzymania w wysokości 250 € za dzień 

 dodatkowe koszty wynikające ze specjalnych potrzeb, np. niepełnosprawności (jeśli dotyczy). 
 

Szczegóły oraz dokumenty aplikacyjne są dostępne na stronie FSS 

Źródło: RPK OLSZTYN 

 

KOLEJNA EDYCJA TOP 500 INNOVATORS 

 

Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization to jeden z rządowych programów 
wspierania współpracy nauki z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji 
wyników badań. 
 
KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU: 
Pracownicy naukowi lub badawczy polskich jednostek naukowych, którzy posiadają stopień 
zawodowy magistra i prowadzą badania w obszarze nauk ścisłych, technicznych, medycznych (…), 
oraz pracownicy centrów transferu technologii. 
 
OPIS PROGRAMU 
9-tygodniowy program stażowo-szkoleniowym na najlepszych uczelniach świata z rankingu 
szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities), np. Stanford University, University of 
California w Berkeley, University of Cambridge. 
 
NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA 
 
W rekrutacji w roku 2013 zostanie wybranych 160 uczestników projektu, którzy wyjadą w 4 grupach 
po 40 osób w terminach: kwiecień – czerwiec 2013 i październik – grudzień 2013 r. 
Ministerstwo finansuje koszty szkoleń, przelotu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczeń i wiz oraz 
przyznaje uczestnikom zryczałtowane diety wyjazdowe na dodatkowe koszty utrzymania podczas 
wyjazdu 
 
TERMINY NABORU 
Przyjmowanie zgłoszeń do programu jest prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną i trwa od  
17 stycznia do 5 lutego 2013 r. 
 
Więcej informacji na stronie MNiSW 
 
Źródło: RPK OLSZTYN 
 
 
 

 

 
 

http://www.fss.org.pl/nabor_PV
http://www.uwm.edu.pl/rpk/index.php?id=aktualnoscis&k=863
http://www.uwm.edu.pl/rpk/index.php?id=aktualnoscis&k=863
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/rusza-kolejna-edycja-top-500-innovators/
http://www.uwm.edu.pl/rpk/index.php?id=aktualnoscis&k=864
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NOWY KONKURS W PROGRAMIE COST 
 
Zapraszamy do aplikowania do kolejnej już edycji konkursu w programie COST. 
Program łączy badaczy i ekspertów z różnych krajów, którzy pracują nad konkretnymi zagadnieniami.  
 
COST nie finansuje samych badań, ale wspiera działania sieciowe, takie jak spotkania, konferencje, 
krótkoterminowe wymiany naukowe i kontakty zewnętrzne.  
 
Dziedziny, w ramach których mogą prowadzone być działania to: 
 

 biomedycyna i biologia molekularna; 

 chemia oraz nauki i technologie molekularne; 

 nauka o Ziemi i kształtowanie środowiska; 

 żywienie i agronomia; 

 leśnictwo, funkcja produkcyjna i usługowa lasów; 

 człowiek, społeczeństwo, kultura i zdrowie; 

 technologie informacyjne i telekomunikacyjne; 

 nauka o materiałach, nauki fizyczne i nanonauki; 

 transport i urbanistyka. 
 
Wnioski można składać do 29 marca 2013 (godz. 17:00).  
Natomiast termin zgłaszania wniosków interdyscyplinarnych upływa dnia 14 czerwca 2013 r.  

Więcej informacji na stronie programu 

Źródło: KPK 

 

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKANIACH 
NETWORKINGOWYCH W DUSSELDORFIE: "SUCCESSFUL RESEARCH AND 
INNOVATION" IN EUROPE 2013 

Od 7 do 8 marca br. w Düsseldorfie już po raz 5-ty odbędą się międzynarodowe spotkania brokerskie  
 

SUCCESSFUL R&I IN EUROPE 2013, 5TH EUROPEAN NETWORKING EVENT 
„TAKE OFF FOR HORIZON 2020”. 

Wydarzenie skierowane jest do instytucji badawczych, naukowców oraz przedsiębiorstw chcących 

nawiązać współpracę w zakresie projektów w 7. Programie Ramowym oraz przyszłych obszarów 

tematycznych w Horyzoncie 2020. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa oraz 

prezentacji ofert współpracy.  

Propozycje wystąpień można zgłaszać do 22 lutego br. na stronie www.frp.nrw.de/network. 

http://www.cost.eu/
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.html?id=10553
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.html?id=10553
http://www.frp.nrw.de/network
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Spotkanie networkingowe podzielone będzie na równoległe sesje brokerskie dedykowane 
następującym obszarom tematycznym: 
 

 Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) 

 Energia 

 Nanotechnologie, materiały i produkcja 

 Zrównoważona gospodarka 

 Zdrowie 

 Biogospodarka 

 Akcja Marie Skłodowska-Curie 
 
Informacje o uczestnictwie oraz program spotkania dostępne są na stronie internetowej 
 
Tych z Państwa, którzy zechcą wziąć udziału w spotkaniu, zachęcamy do przygotowania oferty 
współpracy poprzez wypełnienie FORMULARZA. Tak przygotowane oferty będą dystrybuowane i 
promowane podczas wydarzenia. 

Źródło: Granty Europejskie 

 

ERA-NET EURONANOMED II 

W dniu 10 grudnia br. otwarto konkurs w ramach ERA-NET EuroNanoMed II na międzynarodowe 
projekty badawcze w zakresie nanomedycyny pt.: „European Innovative Research & Technological 
Development Projects in Nanomedicine”.  
Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych: 
 
Regenerative medicine; 
Diagnostics; 
Targeted delivery systems. 
 
Na finansowanie polskich podmiotów wyłonionych w ramach niniejszego konkursu NCBiR dysponuje 
budżetem 1 500 000 euro.  
 
Termin składania wniosków międzynarodowych upłynie 4 marca 2013r. 
 
Więcej informacji na stronie NCBiR 

Źródło: RPK Olsztyn 

 

 

 

 

http://www.frp.nrw.de/frp2/en/fpa/evt/aga/?v=757
http://www.kpk.gov.pl/pliki/plik.html?id=12485
http://www.grantyeuropejskie.pl/
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/euronanomed-ii/
http://www.uwm.edu.pl/rpk/index.php?id=aktualnoscis&k=857
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA I WYSTAWA "BIOENERGIA"  
4-6.09.2013 FINLANDIA 
 
Już dziś zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konferencji wystawie 
BIOENERGIA, która odbędzie się jesienią br. w Finlandii. 
 
Konferencja będzie koncentrować się na czynnikach wpływających na przyszłość bioenergii, 
nowoczesnych technologiach i rozwiązaniach biznesowych związanych z bioenergią, w tym 
systemach logistycznych, zarządzania, wszystkich łańcuchach zaopatrzenia, wpływie zielonego 
marketingu i trendów na leśnictwo, rolnictwo , przemysł i klimat. 
 
Konferencja odbędzie się w Centrum Kongresowym Jyväskylä, Paviljonki w dniach 4-6.09.2013 r. 
Już dziś można przesyłać prezentację, aby zwiększyć swoje szanse na zaprezentowanie się na 
konferencji. Więcej informacji dla osób zainteresowanych złożeniem pomysłu tutaj 
 
• Konferencji towarzyszyć będzie Międzynarodowa Wystawa Bioenergia, a także wyjazdy branżowe i 
wizyty w przedsiębiorstwach 
 
Program Główny 
 
• 03 września Pre-Tour, Rejestracja 
• 4 do 05 września konferencja 
• 06 września wizyty w przedsiębiorstwach 
• 4 do 06 września wystawa 
 
Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na oficjalnej stronie 
konferencji: www.bioenergyevents.fi 

Źródło: RPK Olsztyn 

 

II KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W OBSZARZE CHORÓB 
NEURODEGENERACYJNYCH 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przystąpiło do konkursu w obszarze badań klinicznych pt.: 
„European research projects for the evaluation of health care policies, strategies and interventions 
for Neurodegenerative Diseases " i przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro na sfinansowanie 
zwycięskich projektów z udziałem polskich zespołów badawczych. 

Termin składania wniosków międzynarodowych (full-proposal) upłynie 21 marca 2013r. 

Tematyka konkursu obejmuje następujące choroby neurodegeneracyjne: 

 Alzheimer’s disease and other dementias 
 Parkinson’s disease and PD‐related disorders 

http://www.bioenergyevents.fi/default.asp?SivuID=28848
http://www.bioenergyevents.fi/
http://www.uwm.edu.pl/rpk/index.php?id=aktualnoscis&k=865
http://www.uwm.edu.pl/rpk/index.php?id=aktualnoscis&k=865
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 Prion disease 
 Motor neuron diseases 
 Huntington’s disease 
 Spinocerebellar ataxia (SCA) 
 Spinal muscular atrophy (SMA) 

 
Planowany okres realizacji projektu – do 3 lat. 
 
Wnioski mogą składać jedynie konsorcja międzynarodowe, utworzone przez minimum 3 i maksimum 
8 zespołów badawczych z co najmniej 3 różnych krajów. 

Szczegóły na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

Źródło: RPK Olsztyn 

Opracowała: Ewa Kłos 

http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/joint-programme/jpnd/aktualnosci/art,1727,ii-konkurs-na-miedzynarodowe-projekty-badawcze-w-obszarze-chorob-neurodegeneracyjnych.html
http://www.uwm.edu.pl/rpk/index.php?id=aktualnoscis&k=859
http://www.uwm.edu.pl/rpk/index.php?id=aktualnoscis&k=859

