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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

NADCHODZĄCE WYDARZENIA:

20/02/2014 (środa)

SEMINARIUM
Horyzont 2020 – wsparcie polskich innowacyjnych przedsiębiorstw w nowej
perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Jak aplikować o projekt i zdobyć
dofinansowanie
które odbędzie się w Starej Kotłowni, ul. Prawocheńskiego 9, sala wystawowa 1.1 o godz. 9:30
Seminarium skierowane jest do MŚP z Warmii i Mazur, które poszukują wsparcia dla swojej
innowacyjnej działalności
Program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:
http://www.uwm.edu.pl/ciitt/?p=2733
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Więcej informacji o organizowanych wydarzeniach można znaleźć na stronie www.uwm.edu.pl/rpk
w zakładce SZKOLENIA

OFERTY STYPENDIALNE – NIE PRZEGAP TERMINÓW!
Poniżej znajdziecie Państwo aktualne oferty stypendialne Centrum Informacji dla Naukowców
Euraxess skierowane do doktorantów i naukowców (wg terminów aplikowania):
NCBiR – program Lider dla osób po doktoracie (do 35 r.ż.); 3 marca 2014;
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-v-edycja/
UK – stypendium Royal Society post-doc (nauki przyrodnicze, społeczne, humanist.);
10 marca 2014; http://royalsociety.org/grants/schemes/newton-international/
Włochy - stypendia dla doktorantów (kultura rzymska); 15 marca 2014;
www.nexus.it/lemmermann/
Konkursy NCN: Etiuda - stypendia doktorskie, Fuga – staż podoktorski krajowy,
Tango – wdrażanie wyników; 17 marca 2014;
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
Europa - Starting Grant ERC – dla początkujących naukowców po doktoracie; 25
marca 2014;
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/c
alls/erc-2014-stg.html
Francja - grant badawczy Ambasady Francji dla osób po doktoracie; 1 maja 2014;
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/prezentacja2/bgf-pobyt-badawczy/
Europa - Consolidator Grant ERC; od 7 do 12 lat po doktoracie; 20 maja;
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/76-erc-cog-2014.html
Różne kraje – stypendium dla doktorantów (do 27 lat) biomedycyna; 1 czerwca
2014; http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
USA – stypendium World Forest Institute; aplikacja cały rok;
http://wfi.worldforestry.org/index/international-fellowship.html
Dowolny kraj - stypendia EMBO: krótkie; aplikacja cały rok; inne granty,
szkolenia: www.embo.org/funding-awards/fellowships
Baza ofert stypendialnych www.euraxess.pl.
Źródło: Euraxess
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PROGRAM HORYZONT 2020
Ograniczenie możliwości wypłacania dodatkowych wynagrodzeń w związku
z realizacją projektów w programie Horyzont 2020
W programie Horyzont 2020 możliwość wypłacania dodatkowych wynagrodzeń została drastycznie
zmniejszona, w praktyce ograniczając wynagrodzenia w projektach do wysokości wynagrodzenia
zasadniczego (możliwość wypłacania dodatkowego wynagrodzenia ograniczona jest maksymalnie do
kwoty 8000 EUR rocznie, przy czym może ono być stosowane tylko w przypadku instytucji
o charakterze niezarobkowym, w ściśle określonych okolicznościach). Sytuacja ta będzie wymagała
wprowadzenia odpowiednich zmian w systemie wynagradzania, z czym nie można zwlekać, jako że
pierwsze konkursy programu Horyzont 2020 są już otwarte. Obecnie Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przygotowuje dodatkowy system wsparcia dla instytucji uczestniczących
w H2020.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

NABÓR WNIOSKÓW W 8. KONKURSIE W RAMACH PROGRAMU ERA-NET BIOENERGY
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło 10.02.2014 r. nabór wniosków w 8. międzynarodowym
konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na
finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie





Polska - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
Niemcy - Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR)
Holandia - Netherlands Enterprise Agency (NEA)
Wielka Brytania:
o Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC)
o Technology Strategy Board (TSB)

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad
dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są na stronie NCBiR
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NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH II MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU
ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU INFECT-ERA
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło 17.01.2014 r. nabór wniosków w ramach II
międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Infect-ERA. Konkurs skupia się na
finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób zakaźnych.
Udział w konkursie brać mogą międzynarodowe konsorcja badawcze, składające wnioski w co
najmniej jednym z następujących tematów:
A. Ocena roli komensalnych organizmów roślinnych w homeostazie i patogenności mikroorganizmów
chorobotwórczych oraz wyjaśnienie w jaki sposób organizmy komensalne i probiotyki mogą być
stosowane do zapobiegania i leczenia zakażeń.
B. Opracowanie i zastosowanie nowych technik do badań początkowych etapów procesu infekcji.
Zagadnienia związane z HIV/AIDS, wirusowym zapaleniem wątroby typu B/C, malarią i gruźlica są
wyłączone z zakresu tematycznego tego konkursu.
Zgodnie z wytycznymi, zawartymi w regulaminie konkursu Wnioskodawcy z Polski, wchodzący
w skład konsorcjów międzynarodowych, którzy zgodnie z definicją spełniają kryteria przedsiębiorcy
będą finansowani przez NCBR.
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie
















Austrian Science Fund (FWF), Austria
Research Foundation - Flanders (FWO), Belgia
Agency for Innovation by Science and Technology (IWT- Flanders), Belgia
National Fund for Scientific Research (FNRS – French speaking community), Belgia
French National Research Agency (ANR), Francja
Federal Ministry of Education and Research (BMBF) represented by Project Management
Jülich (PtJ), Niemcy
Hungarian Academy of Science (HAS) and the Hungarian Scientific Research Fund (OTKA),
Węgry
Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology (DBT), Indie
Chief Scientist Office, Ministry of Health (CSO-MOH), Izrael
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polska
Narodowe Centrum Nauki (NCN), Polska
Foundation for Science and Technology (FCT), Portugalia
Ministry of National Education (MEN), Rumunia
Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO), Hiszpania
Swedish Research Council (SRC), Szwecja
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Data otwarcia naboru wniosków: 17.01.2014 r.
Data zamknięcia naboru wniosków: 02.04.2014 r.
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad
dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej
dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem:
https://www.submission-infect-era.eu/index.php?index=51
Źródło: NCBR

SEJM UCHWALIŁ 07.02.2014 r. NOWELIZACJĘ PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W ZAKRESIE PODWYŻSZENIA PROGU STOSOWANIA USTAWY PZP ORAZ
WPROWADZENIA ZMIAN UWZGLĘDNIAJĄCYCH SPECYFIKĘ DZIAŁALNOŚCI
NAUKOWO-BADAWCZEJ
I KULTURALNEJ
Zmiany podwyższają tzw. próg bagatelności, od którego trzeba stosować procedury przewidziane
w przepisach o zamówieniach publicznych. Dotychczas przetargi rozpisywano na wszystkie zakupy
warte więcej niż 14 tys. euro, co w sektorze nauki znacznie spowalniało prowadzenie badań. Obecnie
próg ten wzrasta do 30 tys. euro (dla wszystkich podmiotów), zaś dla instytutów naukowych i uczelni
wyższych oraz instytutów badawczych - odpowiednio do 134 tys. i do 207 tys. euro. Nowe przepisy
przewidują też m.in. możliwość zamówienia z wolnej ręki sprzętu wytwarzanego tylko przez jednego
producenta - albo zakupów z wolnej ręki rzeczy wytwarzanych wyłącznie na potrzeby rozwoju badań.

NABÓR EKSPERTÓW DO PROGRAMU HORYZONT 2020 NADAL TRWA
Komisja Europejska ogłosiła nabór na kandydatów na ekspertów do programu H2020, którzy będą
wspierać jej agencje wykonawcze w realizacji nowego Programu Ramowego w zakresie badań
naukowych i innowacji – Horyzont 2020.
Komisja Europejska potrzebuje niezależnych ekspertów, którzy będą nie tylko oceniać wnioski w
nowym programie, ale także oceniać sam program, jak również politykę badawczo-rozwojową
i proinnowacyjną UE.
Rejestracja w bazie ekspertów będzie trwała przez cały okres trwania programu Horyzont 2020.
Oprócz najlepszych naukowców KE chce pozyskać specjalistów z innych sektorów, w tym biznesu
i usług.
Ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych dane osób wpisanych do bazy ekspertów FP7
nie zostaną przeniesione do nowej bazy dotyczącej ekspertów H2020.
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Zachęcamy polskich ekspertów z różnych dziedzin i z różnym doświadczeniem do zgłaszania się.
Praca eksperta to unikatowe doświadczenie, które może w znaczący sposób przyczynić się do
zwiększenia swoich szans w aplikowaniu o fundusze z Programu Ramowego, a także możliwość
nawiązania bardzo cennych kontaktów zawodowych.
Źródło: KPK

Opracował: Mikołaj Zadrożny

