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Uniwersytet Warmiosko-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 Paostwo!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy spokoju i wytchnienia przy świątecznym
stole oraz samych sukcesów w programach
badawczych w nadchodzącym 2013 roku!
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PROGRAM HORYZONT 2020- NOWY PROGRAM RAMOWY W ZAKRESIE BADAO I
INNOWACJI
3 grudnia 2013 r. został przyjęty pakiet legislacyjny dotyczący programu ramowego w zakresie badao
naukowych i innowacji na lata 2014-2020 - Horyzont 2020.
Horyzont 2020 to największy program finansujący badania i innowacje na świecie. Jego budżet w
nowej perspektywie finansowej UE to ponad 77 mld euro. Program ma podnieśd konkurencyjnośd
europejskiej nauki. Jego głównym założeniem było stworzenie spójnego systemu finansowania
innowacji: od koncepcji naukowej, przez etap badao, aż po wdrożenie nowych rozwiązao, produktów
czy technologii.
11 grudnia br. Komisja Europejska ogłosiła pierwsze konkursy w nowym programie Horyzont 2020.
Na najlepsze propozycje i pomysły w latach 2014 – 2015 przeznaczono 15 miliardów euro. Pieniądze
te mają dad nowy impuls rozwojowy europejskiej gospodarce i rozwojowi nauk podstawowych. W
budżecie na 2014 r. przeznaczono na badania i innowacje około 7,8 mld euro – finansowane będą
przede wszystkim projekty, wpisujące się w trzy główne filary programu Horyzont 2020:






Doskonałośd w nauce (Excellence in science): ok. 3 mld euro, w tym 1,7 mld na
granty Europejskiej Rady ds. Badao Naukowych dla najlepszych badaczy oraz 800 mln euro na
stypendia dla młodych badaczy w ramach programu Marii Skłodowskiej-Curie
Wiodąca rola w przemyśle (Industrial leadership): 1,8 mld euro na ugruntowanie wiodącej
pozycji Europy w takich branżach przemysłu jak technologie informacyjno-komunikacyjne,
nanotechnologia, zaawansowana produkcja przemysłowa, robotyka, biotechnologia i
przemysł kosmiczny;
Wyzwania społeczne (Societal challanges): 2,8 mld euro na innowacyjne projekty będące
odpowiedzią na siedem wyzwao społecznych określonych w programie Horyzont 2020,
dotyczących ochrony zdrowia, rolnictwa, gospodarki morskiej i biogospodarki; energetyki,
transportu, działao dotyczących klimatu, ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania
zasobami i surowcami; samoświadomych społeczeostw oraz bezpieczeostwa.

Wszystkie konkury zostały opublikowane na stronie serwisu Participant Portal

NABÓR NA WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE W RAMACH FSS OTWARTY!
Operator Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego ogłosił nabór wniosków do działania "Wizyty
Przygotowawcze w obszarze edukacji, a każdy projekt powinien zakładad współpracę z wybranymi
partnerami z krajów-darczyoców (Norwegią, Islandią i Liechtensteinem).
Wizyty Przygotowawcze to krótkie wizyty przedstawicieli instytucji edukacyjnych, mające na celu:



nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami;
podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów międzyinstytucjonalnych;
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przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu;
wypełnienie wniosku aplikacyjnego w celu ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu
Stypendialnego i Szkoleniowego lub z innych programów.

Wizyta może trwad maksymalnie do 5 dni roboczych, najwcześniej może rozpocząd się 29 stycznia
2014, najpóźniej musi się zakooczyd dnia 30 czerwca 2014.
Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 4 grudnia 2013 r. do dnia 3 lutego 2014 r.
W ramach wizyty przygotowawczej kwalifikowalne będą następujące typy wydatków:




koszty podróży i ubezpieczenia w wysokości maksymalnej 500 €
koszty utrzymania w wysokości 250 € za dzieo
dodatkowe koszty wynikające ze specjalnych potrzeb, np. niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

Szczegóły oraz dokumenty aplikacyjne są dostępne na stronie FSS

OFERTY STYPENDIALNE – NIE PRZEGAP TERMINÓW!
Poniżej znajdziecie Paostwo aktualne oferty stypendialne Centrum Informacji dla Naukowców
Euraxess skierowane do doktorantów i naukowców (wg terminów aplikowania):
Szwecja – stypendium dla doktorantów i dr z Europy Środk.-Wsch.; 15 stycznia
2014;
www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/Visby-Program/PhDand-post-doctoral-studies/
Włochy - stypendia Fundacji Bogliasco; 15 stycznia;
www.bfny.org/english/fellowships.cfm
Austria (IWM) – stypendium im. J. Tischnera dla doktorantów i dr z Polski; 31
stycznia 2014; www.iwm.at/fellowships/jozef_tischner/
Różne kraje - stypendia Funduszu Wyszehradzkiego; 31 stycznia 2014;
http://visegradfund.org/scholarships
Grecja – stypendia Fundacji Onassisa; 31 stycznia;
www.onassis.gr/en/scholarshipsforeigners.Php
Różne kraje – stypendium dla doktorantów (do 27 lat) biomedycyna; 1 lutego
2014; http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
Tajwan – stypendium Funduszu Wyszehradzkiego dla doktorantów i dr; 15 lutego
2014; http://visegradfund.org/scholarships/taiwan/
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Konkursy NCN: Etiuda - stypendia doktorskie, Fuga – staż podoktorski krajowy,
Tango – wdrażanie wyników; 17 marca 2014;
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
Starting Grant ERC – dla początkujących naukowców po doktoracie; 25 marca
2014;
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014stg.html
Instytuty JRC (Włochy, Niemcy, Holandia, Belgia, Hiszpania); stypendia i praca:
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3720
USA – stypendium World Forest Institute; aplikacja cały rok;
http://wfi.worldforestry.org/index/international-fellowship.html
Stypendia European Molecular Biology Organisation: krótkie do 3 miesięcy –
aplikacja cały rok; inne granty, szkolenia: www.embo.org/fundingawards/fellowships
Baza ofert stypendialnych www.euraxess.pl.
Źródło: Euraxess

EKSPERCI KE POSZUKIWANI
KE ogłosiła nabór na kandydatów na ekspertów do programu H2020, którzy będą wspierad Komisję
Europejską i jej agencje wykonawcze w realizacji nowego Programu Ramowego w zakresie badao
naukowych i innowacji – Horyzont 2020.
Komisja Europejska potrzebuje niezależnych ekspertów, którzy będą nie tylko oceniad wnioski w
nowym programie, ale także oceniad sam program, jak również politykę badawczo-rozwojową i
proinnowacyjną UE.
Rejestracja w bazie ekspertów będzie trwała przez cały okres trwania programu Horyzont 2020,
jednakże zachęcamy, by zgłosid się już teraz. Oprócz najlepszych naukowców KE chce pozyskad
specjalistów z innych sektorów, w tym biznesu i usług.
Zachęcamy polskich ekspertów z różnych dziedzin i z różnym doświadczeniem do zgłaszania się. Praca
eksperta to unikatowe doświadczenie i możliwośd nawiązania bardzo cennych kontaktów
zawodowych.
Więcej informacji i rejestracja na stronach Participant Portal
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GRANTY INDYWIDUALNE W RAMACH AKCJI MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
Dla kogo? Dla naukowców ze stopniem doktora lub co najmniej 4-letnim stażem pracy badawczej
(liczonym od momentu uzyskania tytułu magistra)
Jakie dziedziny? Wszystkie dziedziny są finansowane. Grantu nie można realizowad w kraju, w
którym przebywało się dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat liczonych wstecz od daty
zamknięcia konkursu.
W ramach grantu indywidualnego będą dostępne dwie możliwości:
European Fellowship – grant w instytucji europejskiej
Jest to indywidualny projekt badawczo-szkoleniowy z dowolnej dziedziny naukowej umożliwiający
naukowcowi uzyskanie nowych lub pogłębienie istniejących umiejętności i kompetencji.
Projekt realizowany jest przez okres od 12 do 24 miesięcy w instytucji naukowej w dowolnym kraju
członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020.
Jak aplikować? Zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie europejską
instytucją goszczącą przygotowuje wniosek w odpowiedzi na ogłoszony konkurs i przesyła go drogą
elektroniczną do Komisji Europejskiej.
Global Fellowship – grant w instytucji poza Europą
Jest to indywidualny projekt badawczo-szkoleniowy realizowany w dowolnej dziedzinie naukowej w
uznanej pozaeuropejskiej instytucji badawczej wybranej przez naukowca. Projekt realizowany jest w
instytucji pozaeuropejskiej przez okres 12 – 24 miesięcy z następującą potem 12-miesięczną
obowiązkową fazą powrotną w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont
2020.
Jak aplikować? W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wniosek przygotowuje zainteresowany
naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją europejską, w której będzie się
odbywad faza powrotna; wnioski wysyła się drogą elektroniczną do KE.
Planowany termin konkursu w 2014 roku:
12.03.2014 r. – Ogłoszenie konkursu
11.09.2014 r. – Zamknięcie konkursu
Szczegóły dotyczące Akcji Marie Skłodowskiej-Curie oraz strony zapowiadanych konkursów dostępne
na Participant Portal

Opracowała: Ewa Kłos

