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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 

 

 

ZAPROSZENIE DO REALIZACJI GRANTÓW MARIE CURIE W DWÓCH INSTYTUCJACH 
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE HISZPANII. 

 

Universidad de Almería (UNIVERISTY OF ALMERIA) 

Zaprasza do realizacji grantów Marie Curie w czterech centrach badawczych uniwersytetu: 

CIESOL (“Research Center for Solar Energy”)  

BITAL (“Center for Agrifood Biotechnology Research”)  

CAESCG ( “Evaluation and Monitoring Global Change”)  

CEMyRI ( “Centre for Migration Research”)  

Aby zgłosić chęć realizacji grantu w UNIVERISTY OF ALMERIA należy zgłosić się do przedstawicieli 

wybranego centrum (najlepiej dołączając krótkie CV)  

Principal Investigators CEISOL 

Principal Investigators BITAL 

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@serv/@otri/documents/documento/documento224busquedasociosciesol.pdf
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@serv/@otri/documents/documento/documento223busquedasociosbital.pdf
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Principal Investigators CAESCG 

Principal Investigators CEMyRI 

Universidad Rey Juan Carlos (HIGHER SCHOOL OF EXPERIMENTAL SCIENCES AND 
TECHNOLOGY- ESCET OF THE REY JUAN CARLOS UNIVERSITY) 

Zaprasza do realizacji grantów Marie Curie naukowców po doktoracie pracujących na rzecz 
zrównoważonych technologii regeneracji ścieków miejskich i przemys łowych oraz produkcji 
zaawansowanych biopaliw z biomasy. 

Aby nawiązać kontakt z przedstawicielami uniwersytetu należy przesłać swoje CV naukowe oraz list 
motywacyjny wskazujący na zainteresowanie wymienionymi tematami najpóźniej do 30 czerwca 
2013: 

Topic 1: Sustainable technologies for the regeneration of urban and industrial wastewaters  

Fernando Martínez (fernando.castillejo@urjc.es) 

Topic 2: Sustainable routes for the production of advanced biofuels from oleaginous and agroforest 

Biomass 

Antonio Melero (juan.melero@urjc.es) 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ofert obu jednostek oraz do aplikowania o 
granty w ramach akcji Marii Curie. 

 

 

ROLNICTWO I INNOWACJE - POSZUKIWANI EKSPERCI  

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłosiła 
konkurs na ekspertów do grup tematycznych (Focus groups) w ramach Europejskiego Partnerstwa 
Innowacji. 

W chwili obecnej prowadzony jest nabór w 3 obszarach: 

 Organic farming (optimising arable yields), 
 Protein crops, 

 Animal husbandry (reduction of anti-biotic use in the pig sector). 

Grupy te zajmą się praktycznymi rozwiązaniami innowacyjnymi oraz możliwościami, jakie istnieją w 
tej dziedzinie. 

Będą one korzystać z doświadczeń różnych projektów, a także będą służyć wymianie doświadczeń 
pomiędzy organizacjami zaangażowanymi w te projekty (instytucje badawcze, rolnicy, doradcy itp.).  

W ramach grup będą omawiane i dokumentowane wyniki dotychczasowych badań. Przedyskutowane 

zostaną także nowe cele badawcze, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu problemów w sektorze. 
Kwestie te będą dotyczyć zagadnień takich jak produkcja, przetwarzanie, konsumpcja, transport, itp.  

 

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@serv/@otri/documents/documento/documento225busquedasocioscaescg.pdf
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@serv/@otri/documents/documento/documento222busquedasocioscemyri.pdf
http://www.escet.urjc.es/giqa/index_english.php?Section=staff&IdPersona=43
mailto:fernando.castillejo@urjc.es
http://www.escet.urjc.es/~iqa/index.php?Section=staff&IdPersona=47
mailto:juan.melero@urjc.es
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal?_nfpb=true&_windowLabel=portletInstance_60&portletInstance_60_actionOverride=%2Fportlets%2Fcall%2Ffp7CallMenu%2Fgo2People&_pageLabel=call_FP7#top
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Wynikiem działania grup powinien być praktyczny know-how, sposoby zdobywania wiedzy 
wypracowanej w projektach oraz pomysły na projekty w ramach grup operacyjnych.  

Rejestracja oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej KE 

Żródło: GrantyEuropejskie  

 

 

HORYZONT 2020: Program Ramowy Badań i Innowacji na lata 2014-2020 

Horyzont 2020 to następca 7.Programu Ramowego, którego nowa nazwa symbolizuje zasadnicze 
zmiany, jakie nastąpią w finansowaniu europejskiej nauki.  

Inny będzie również charakter programu, gdyż będzie on zawierał, poza zadaniami realizowanymi 
dotychczas w ramach 7. Programu Ramowego UE, także priorytety Programu Ramowego na rzecz 

konkurencyjności i innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP), w 
części dotyczącej innowacyjności, oraz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (European 

Institute of Innovation and Technology – EIT). 

Struktura „Horyzontu 2020” opiera się na trzech filarach, które są głęboko zakorzenione w strategii 
„Europa 2020”: 

Doskonałość w nauce (Excellence in science) 

Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership) 

Wyzwania społeczne (Societal challenges). 

Planowany budżet programu to ponad 70 miliardów Euro, a jego realizacja rozpocznie się już 1 
stycznia 2014 roku. 

Horyzont przewiduje znaczne uproszczenia proceduralne - służyć temu ma ujednolicony zbiór 
przepisów. Nowy program Ramowy ma przyczynić się do zaciskania więzi nauki  i biznesu.  

Zachęcamy do śledzenia postępów prac nad Programem Ramowym Horyzont 2020 na stronie 
programu. 

 

 
AKTUALNE OFERTY STYPENDIALNE DLA DOKTORANTÓW I BARDZIEJ 
DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW (WG TERMINÓW APLIKOWANIA): 

 

1. USA – stypendia Komisji Fulbrighta dla doktorantów i doktorów: 29 i 28 czerwca br.;  

2. Dowolny kraj – program „Mobilność Plus” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 31 lipca br.;  

3. Granty Marie Curie (doktor lub 4 lata doświadczenia) – składanie wniosków do 14 sierpnia br.;  

4. Stypendia EMBO– krótkie do 3 miesięcy: aplikowanie na bieżąco, dłuższe do 2 lat: do 15 sierpnia 
br.; 

http://ec.europa.eu/agriculture/eip/focus-groups/index_en.htm
http://www.grantyeuropejskie.pl/
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://www.fulbright.edu.pl/index.php/programy/dla-polakow
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/programy-ministra/mobilnosc-plus/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal?_nfpb=true&_windowLabel=portletInstance_60&portletInstance_60_actionOverride=%2Fportlets%2Fcall%2Ffp7CallMenu%2Fgo2People&_pageLabel=call_FP7#top
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships
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5. Japonia – stypendia Canon Foundation, dla osób ze stopniem magistra lub doktora: 15 września 
br.;  

6. Granty Narodowego Centrum Nauki (MAESTRO 5, HARMONIA 5, SONATA BIS 3): 15 września br.;  

7. USA – stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla doktorantów i doktorów: 15 października br.;  

8. Program START FNP – doktoranci i doktorzy: 31 października br.;  

9. Szwajcaria – program SCIEX dla doktorantów i doktorów: 1 listopada br.;  

10. Niemcy – stypendia DAAD; doktoranci i doktorzy: 15 listopada br.;  

 

Baza ofert stypendialnych: www.euraxess.pl  

Źródło: EURAXESS, KPK 

 

 

III Edycja konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2013 r. 

 

Na III edycję konkursów NPRH resort nauki przeznacza 80 mln zł. Część tej kwoty trafi do młodych 
humanistów, którym łatwiej będzie się starać o dofinansowanie badań. Ustanowiono bowiem nowe 
zasady, bardziej przejrzyste i przyjazne dla rozwoju karier młodych uczonych.  

 

Każdy doktorant będzie mógł wystąpić o grant na sfinansowanie swojego autorskiego projektu 
naukowego realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. 

Konkursy ogłaszane w ramach NPRH skierowane są m.in. do uczonych podejmujących prace 
dokumentacyjne, edytorskie i badawcze o kluczowym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej 
(moduł badawczy 1.1) oraz polskich i zagranicznych naukowców realizujących projekty naukowe we 
współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej (moduł badawczy 1.2). Trzeci konkurs jest zaś 
przeznaczony dla młodych humanistów (moduł 2.1). 

W nowej edycji programu podniesiono maksymalną wysokość kosztów pośrednich – do 20 % 
(poprzednio 10 %). W module wspierającym młodych humanistów wprowadzono zasadę, że każdy, 

kto otworzy przewód doktorski, może ubiegać się o finansowanie w ramach NPRH i zostać 
kierownikiem projektu. Już niebawem zostanie ogłoszony konkurs w module upowszechniającym 

wyniki polskich badań humanistycznych w świecie (moduł 3 NPRH). 

Wnioski można składać za pośrednictwem systemu OSF od 20 czerwca do 31 lipca br. 

Więcej informacji na stronie MNISW 

Żródło: GrantyEuropejskie 

 

Opracowała: Ewa Kłos 

http://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.html
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy
http://www.thekf.org/scholarships/exchange-us/
http://www.fnp.org.pl/oferta/start/
http://www.sciex.pl/
http://www.daad.pl/pl/09203/index.html
http://www.euraxess.pl/
http://www.euraxess.pl/
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/programy-ministra/narodowy-program-rozwoju-humanistyki
http://www.grantyeuropejskie.pl/

