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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

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

Marzec
Szkolenie: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: mobilność, rozwój uczelni, współpraca
instytucjonalna- tegoroczne konkursy na współpracę z Norwegią, Islandią i
Lichtensteinem oraz program wymiany naukowej ze Szwajcarią: Sciex

Kwiecień
Spotkanie dla kobiet nauki: Ostatnie konkursy na stypendia Marie Curie, Konkurs
L’ Oreal Polska dla Kobiet w Nauce, inne możliwości stypendialne; przedsiębiorczość
akademicka; komercjalizacja wyników badań; wystąpienia kobiet sukcesu
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Szczegółowe informacje o planowanych wydarzeniach będą na bieżąco umieszczane na stronie RPK.
(w zakładce SZKOLENIA)

MARIE CURIE ACTIONS ROAD SHOW – DZIEŃ INFORMACYJNY
Serdecznie zapraszamy na Dzień Informacyjny "Marie Curie Actions Road Show", który odbędzie się
12 marca 2013 w Warszawie. Celem spotkania jest przedstawienie indywidualnych grantów Marie
Curie (ostatnie konkursy w 7PR), które finansują badania i szkolenia w Europie lub poza nią. Podczas
spotkania zostaną zaprezentowane różne europejskie instytucje naukowe, które zapraszają
naukowców do przyjazdu w ramach stypendiów Marie Curie. Językiem spotkania będzie j. angielski.
Spotkanie jest bezpłatne
Szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie KPK
Źródło: KPK

I KONKURS DLA POLSKIEGO SEKTORA KOSMICZNEGO OGŁOSZONY
Europejska Agencja Kosmiczna opublikowała ogłoszenie o konkursie „1st Call for Outline Proposals
under the European Space Agency’s Polish Industry Incentive Scheme”.
Budżet konkursu wynosi 6 mln euro.
Termin przekazywania dokumentacji konkursowej do ESA upływa 1 maja 2013r. o godzinie 13.00.
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą konkursu (strona PARP) oraz przypominamy o
rejestracji w systemie EMITS: http://emits.esa.int
Źródło: PARP

KOMISJA EUROPEJSKA POSZUKUJE EKSPERTÓW DO GRUP DORADCZYCH PROGRAMU
HORYZONT 2020
Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatur na ekspertów do grup doradczych Programu
Ramowego Horyzont 2020.
Nabór ma charakter ciągły, ale tylko kandydatury tych ekspertów, które zostaną zgłoszone w terminie
do 6 marca 2013 r. godz. 17:00, będą brane pod uwagę przy powoływaniu pierwszych grup
doradczych. Dlatego warto zgłosić się już teraz!
Szczegółowe informacje dotyczące naboru (wraz z krótkim formularzem do wypełnienia) dostępne są
na stronach KE
Źródło: RPK OLSZTYN
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Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni- nabór rusza 2 kwietnia!
O dofinansowanie w ramach FSS – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni mogą ubiegać się
polskie uczelnie wyższe – posiadające Kartę Uczelni Erasmusa.
Polska uczelnia może współpracować z dowolną liczbą uczelni lub innych instytucji partnerskich z
Państw - Darczyńców, o ile ma podpisaną dwustronną umowę o współpracy. Umowa dwustronna
będzie obligatoryjna.
Beneficjenci indywidualni (studenci i pracownicy) aplikują do swoich uczelni macierzystych: polscy
studenci i pracownicy do polskich uczelni (wnioskodawców), studenci i pracownicy z krajów EOGEFTA do uczelni w Państwach EOG-EFTA, w których są zarejestrowani / zatrudnieni i które posiadają
dwustronną umowę o współpracy z wnioskodawcą (polską uczelnią).
Przy organizacji procesu rekrutacji, przygotowania indywidualnych beneficjentów do odbycia
mobilności, raportowaniu indywidualnych beneficjentów do instytucji macierzystych będą miały
zastosowanie procedury wypracowane w Programie Erasmus. Uczelnia macierzysta będzie
odpowiedzialna za rekrutację, wybór, monitorowanie i raportowanie osób indywidualnych.
Kwalifikowalny czas trwania pojedynczego projektu mobilnościowego wynosi do 15 miesięcy – licząc
od 1 lipca do końca września następnego roku
Koszty uprawnione
•
•
•

koszt podróży i ubezpieczenia dla uczestników indywidualnych;
koszty utrzymania za okres spędzony za granicą dla uczestników indywidualnych;
koszty organizacji mobilności poniesione przez uczelnię przyjmującą.

Wymiana studentów
•
miesięczna kwota grantu dla polskich studentów wyjeżdżających do Państwa-Darczyńcy na
studia lub praktyki 800 € na miesiąc;
•
miesięczna kwota grantu dla studentów z Państw-Darczyńców przyjeżdżających do Polski na
studia lub praktyki 600 € na miesiąc.
Dodatkowo: 500 € jako kwota ryczałtowa na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę. Nie są
wymagane faktury lub rachunki od beneficjentów indywidualnych (studentów i pracowników).
Wymiana pracowników
•
ryczałt dla pracowników polskich uczelni wyjeżdżających do Państw-Darczyńców:
- 250 € za 1 dzień
- 1250 € za 1 tydzień
- 2100 € za 1 miesiąc
•
ryczałt dla pracowników uczelni Państw-Darczyńców przyjeżdżających do Polski:
- 150 € za 1 dzień
- 750 € za 1 tydzień
- 1250 € za 1 miesiąc
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Dodatkowo: 500 € jako kwota ryczałtowa na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę. Nie są
wymagane faktury lub rachunki od beneficjentów indywidualnych (studentów i pracowników).
Szczegóły dotyczące konkursu oraz programu znajduje się na stronie FSS

Opracowała: Ewa Kłos

