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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:

11 Kwietnia
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
16 kwietnia
Indywidualne stypendia wyjazdowe w programie Ludzie – wskazówki jak przygotować
wniosek (IOF, IEF)
17 maja
Oferta stypendialna Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS), Niemieckiej
Centrali Wymiany Naukowej DAAD, Szwajcarskiego Funduszu Stypendialnego Sciex oraz
Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
Szczegółowe informacje o planowanych wydarzeniach będą na bieżąco umieszczane na stronie RPK.
(w zakładce SZKOLENIA)
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GRANTY NA GRANTY
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 13 lutego br. ogłosił VII edycji konkursu „Granty na granty –
wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” w 2013 r.
Wzorem lat ubiegłych, konkurs ma na celu wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych,
zwanych dalej „wnioskodawcami”, które zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć
się koordynacji projektu realizowanego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej. W
ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków finansowych na realizację zadań mających na celu
przygotowanie wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie konkursowe (call for proposals)
ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot.
Obszary wsparcia
W ramach konkursu „Granty na granty” wsparciem finansowym objęte są zadania mające na celu
przygotowanie wniosku projektowego w ramach:
7. Programu Ramowego Unii Europejskiej;
7. Programu Ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom);
Funduszu Badawczego Węgla i Stali;
Wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie w ramach konkursu w wysokości do 50 000 zł.
Finansowanie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nie może przekroczyć 25 000 zł.
Nabór ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia konkursu do 30 maja br.
Wnioski będą rozpatrywane w dwóch turach. Zgłoszenia, które wpłyną do 30 marca będą
rozpatrywane w kwietniu. Wnioski, które zostaną złożone w kwietniu i maju zostaną ocenione w
czerwcu.
Na finansowanie wniosków złożonych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota 1,5 mln zł.
Wzór wniosku i Formularz znajdują się na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty pod datą 13 lutego br.
Źródło: MNiSW

AKTUALNE OFERTY STYPENDIALNE DLA DOKTORANTÓW I BARDZIEJ
DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW (WG TERMINÓW APLIKOWANIA):
1. Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe Marie Curie (doktor lub 4 lata doświadczenia):
granty europejskie
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/aboutmca/actions/ief/index_en.htm
granty pozaeuropejskie:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/iof/index_en.htm
aplikacja od 14 marca do 14 sierpnia br.
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2. Niemcy – stypendia Fundacji Alexandra von Humboldta: aplikacja na bieżąco;
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html
3. Dowolny kraj – konkurs Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie: do 15 marca br
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda-15-12-2012
4. Krajowe staże podoktorskie Narodowego Centrum Nauki: do 15 marca br.;
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/fuga-15-12-2012
5. Polska – Program HOMING PLUS – subsydia dla młodych uczonych zachęcające do podjęcia pracy
badawczej w Polsce: do 29 marca br.;
http://www.fnp.org.pl/oferta/homing-plus
6. Słowenia – stypendia na wizyty badawcze i częściowe studia: do 31 marca br. (aplikacja przez Biuro
Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej)
http://www.cmepius.si/en/files/cmepius/userfiles/bilaterale/EN/SI%20Bilateral%20Scholarships%20
2013-14_L.pdf
7. Wielka Brytania – stypendium badawcze dla doktorów: do 10 kwietnia br.
http://royalsociety.org/grants/schemes/newton-international
8. USA – stypendia Komisji Fulbrighta dla doktorantów i doktorów: do 29 i 28 czerwca br.
http://www.fulbright.edu.pl/index.php/programy/dla-polakow
9. Europa – praca dla początkujących naukowców w projektach Marie Curie – Initial Training
Networks; oferty dostępne na stronie Komisji Europejskiej
http://ec.europa.eu/euraxess
10. Stypendia Instytutów Wspólnotowego Centrum Badawczego (Joint Research Centre) dla
doktorantów i naukowców (Niemcy, Hiszpania, Włochy, Belgia, Holandia):
http://ec.europa.eu/dgs/jrc
Więcej ofert stypendialnych na: www.euraxess.pl

WODNE INNOWACJE- KONFERENCJA W BRUKSELI
Od 16 do 18 kwietnia br. w Brukseli odbędzie się konferencja pt. Water Innovation Europe 2013
(Innowacyjna gospodarka wodna Europy 2013). Tematem przewodnim będzie „Woda w środowisku
miejskim – wprowadzanie wyników badań na rynek”.
Organizatorem tego wydarzenia jest COST, czyli międzyrządowa inicjatywa ramowa na rzecz
europejskiej współpracy w dziedzinie nauki i technologii, wraz z Europejską Platformą Technologiczną
Gospodarki Wodnej, a celem jest omówienie problemów związanych z gospodarką wodną w
środowiskach miejskich oraz z zarządzaniem zasobami wodnymi.
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Woda nie jest wyłącznie zasobem. Obecnie stała się poważną kwestią polityczną. Kluczem do
skutecznego zarządzania zasobami wodnymi jest odpowiednie zrównoważenie nauki i polityki.
Konferencja będzie forum, na którym naukowcy i decydenci będą mogli omówić podstawowe kwestie
związane z lepszym gospodarowaniem zasobami wodnymi oraz stworzyć rynek badań w tej
dziedzinie.
Więcej informacji: http://www.cost.eu/events/wie2013

EURUS AGRI SUMMER SCHOOL 2013- WYKŁADY DLA NAUCZYCIELI
Visegrad University Association (VUA), którego UWM jest członkiem, organizuje EURUS AGRI
SUMMER SCHOOL 2013 i zaprasza nauczycieli akademickich I ekspertów w celu prowadzenia ,w
języku angielskim lub rosyjskim, zajęć/seminariów dla uczestników Szkoły Letniej (do wyboru- albo na
Słowacji (Nitra) albo w Rosji (Sankt Petersburg).
Szkoła letnia EURUS odbędzie się w terminie 24.06- 9.07.2013. Tematyka Szkoły Letniej: food
sciences, food marketing, agribusiness, innovations, human nutrition, regional food and development
(applied topics might be related to global, the Visegrad Group or local conditions. Case studies and
practical examples are very welcome.)
Koszty zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli pokrywa VUA, natomiast koszty podróży ponoszą
nauczyciele we własnym zakresie. Nauczyciele powinni przeprowadzić co najmniej 1
zajęcia/seminarium (2 godziny), natomiast nauczyciele zainteresowani prowadzeniem zajęć zarówno
w Rosji jak i na Słowacji powinni przygotować propozycje 2 zajęć/seminariów ( po jednym w każdym
kraju).
Zgłoszenia powinny zawierać:
- Imię, nazwisko, stanowisko naukowe, nazwę uczelni
- dane kontaktowe: adres e-mail i telefon komórkowy
- tytuł wykładu / seminarium i język
- planowany okres pobytu
I należy wysłać je pocztą elektroniczną (e-mail: elena.horska@gmail.com) do dnia 8 kwietnia 2013
Więcej informacji o VUA oraz Szkole Letniej EURES znajduje się na stronie: www.vua.uniag.sk

Opracowała: Ewa Kłos

