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Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 

ul. Oczapowskiego 2; 10-719 Olsztyn 
tel.  89/ 523 34 67; fax. 89/ 524 04 94 

www.uwm.edu.pl/rpk 
www.facebook.com/RPKOlsztyn 

 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA: 

06/10/2014 (czwartek) 
 

KONFERENCJA 
HORYZONT 2020 – WYZWANIA I SZANSE DLA POLSKIEJ NAUKI 

 
która odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej, w sali 307 (ul. Oczapowskiego 12B) w godz. 10:00 – 

14:30 
Celem konferencji będzie przedstawienie form wsparcia dla naukowców - uczestników projektów w 

Programie Ramowym Horyzont 2020, a także najlepszych praktyk w zakresie współpracy 
międzynarodowej i skutecznego aplikowania o środki finansowe na naukę i innowacje w programach 

ramowych   
Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: 

http://www.uwm.edu.pl/rpk/old/index2.php?id=szkolenia/tresc_szkolenia2&k=133 

 

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.uwm.edu.pl/rpk/old/index2.php?id=szkolenia/tresc_szkolenia2&k=133
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Oferty stypendialne – nie przegap terminów!  

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty stypendialne dla 

naukowców (wg terminów aplikowania): 

  
 

 Stypendium START FNP – dla wybitnych młodych naukowców; termin aplikowania: 31 
października; http://www.fnp.org.pl/oferta/start/  
 

 Szwajcaria (CERN) – Doctoral Student Programme; termin aplikowania: 31 października; 
http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme 
  

 Turcja – stypendia TUBITAK dla doktorantów, dr; 31 października; 
 www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/undergraduatesgraduates/international-
programmes/content-2216-research-fellowship-programme-for-international-researchers 

 Niemcy – stypendia badawcze DAAD; termin aplikowania: 17 listopada; 
http://www.daad.pl/pl/09203/index.html 
 

 Wybrany kraj – staże FNP dla doktorantów, dr, pracowników naukowych; 15 grudnia 2014; 
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/  

 

 Granty Narodowego Centrum Nauki: PRELUDIUM; SONATA i OPUS; 15 grudnia; 

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy 

 Wybrany kraj - stypendia Fundacji Crescendum Est-Polonia; 31 grudnia 2014; 

http://crescendumest.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=15&Ite

mid=59  

 Belgia – stypendia badawcze typu post-doc; 1 stycznia 2015; http://www.uclouvain.be/en-

movein.html 

 Europa – Starting Grant ERC (European Research Council) dla doktorów; 2 lutego 2015; 

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18630  

 European Molecular Biology Organisation – krótkie 3-miesięczne stypendia; 

należy aplikować 3 msc. przed planowanym wyjazdem;  http://www.embo.org/funding-

awards/fellowships/short-term-fellowships#about  

 USA (Portland, Oregon) – stypendia World Forest Institute; należy aplikować 2 msc. przed 

planowanym wyjazdem; http://wfi.worldforestry.org/index/international-fellowship.html  

http://www.fnp.org.pl/oferta/start/
http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/undergraduatesgraduates/international-programmes/content-2216-research-fellowship-programme-for-international-researchers
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/undergraduatesgraduates/international-programmes/content-2216-research-fellowship-programme-for-international-researchers
http://www.daad.pl/pl/09203/index.html
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
http://crescendumest.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=15&Itemid=59
http://crescendumest.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=15&Itemid=59
http://www.uclouvain.be/en-movein.html
http://www.uclouvain.be/en-movein.html
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18630
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#about
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#about
http://wfi.worldforestry.org/index/international-fellowship.html


  NEWSLETTER   INFORMACYJNY   RPK NR  10/2014(PAŹDZIERNIK) 

 

 Finlandia – stypendia dla doktorantów; termin aplikowania: 5 msc. przed planowanym wyjazdem; 

http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowshipsi dr; 

31 października; 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ NA FACEBOOKU  

www.facebook.com/RPKOlsztyn 

 

 

OTWARTY KONKURS „ERC STARTING GRANTS” W RAMACH PROGRAMU HORYZONT 
2020 

10 października Komisja Europejska ogłosiła konkurs "ERC Starting Grants". ERC Starting Grants są 
przeznaczone do wsparcia wybitnych naukowców na etapie kariery, w którym zaczynają tworzyć 
własny, niezależny zespół badawczy lub program. Akcja ta jest otwarta dla naukowców dowolnej 
narodowości, którzy zamierzają prowadzić działalność badawczą w dowolnym państwie 
członkowskim lub kraju stowarzyszonym.  
 
Konkurs "ERC-2015-STG" składa się z trzech głównych dziedzin badawczych: 

• Physical Sciences & Engineering (Panels: PE1 – PE10), 
• Life Sciences (Panels: LS1 – LS9), 
• Social Sciences & Humanities (Panels: SH1 – SH6). 

Termin złozenia wniosku upływa 03.02.2015r. 

Więcej szczegółów dotyczących konkurs można znaleźć tutaj. 

Źródło: KPK 

 

INFO DAY: HORIZON 2020 SOCIETAL CHALLENGE 

Serdecznie zapraszamy na Info day: Horizon 2020 Societal Challenge, kóry odbędzie się 21.11.2014r. 

w Brukseli. Info day będzie poświęcony trzem konkursom: 

1. Food security, sustainable agriculture and forestry 

2. Marine and maritime and inland water research 

http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
http://www.facebook.com/RPKOlsztyn
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-stg.html#tab1
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3. Bioeconomy 

Udział w Info Day jest bezpłatny, ale rejestracja jest obowiązkowa.  

Zarejestracja do 17 listopada 2014 tutaj.  

Wnioski będą rozpatrywane "kto pierwszy, ten lepszy". Rejestracje grupowe nie są możliwe i nie jest 

to możliwe, aby zarejestrować kilka osób z tego samego adresu e-mail.  

Info Day organizowany jest przez Dyrekcję Biogospodarki Komisji UE. 

Źródło: KPK 

 

RAPORT Z TEMATÓW KONKURSOWYCH Z PROGRAMU PRACY 2014/2015 W 
PROGRAMIE HORYZONT 2020 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem “Opportunities for Researchers from the Socio-

economic Sciences and Humanities (SSH)”. W raporcie zebrana została informacja na temat 

wszystkich tematów konkursowych z Programu Pracy 2014/2015 we wszystkich częściach programu 

Horyzont 2020, które dotyczą nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych . 

Dokument dostępny jest na następującej stronie: http://www.kpk.gov.pl/wp-

content/uploads/2014/10/NET4SOCIETY_Opportunities_SSHresearchers_2015_final1.pdf. 

 

KATALOG OFERT FIRM I INSTYTUCJI BADAWCZYCH W OBSZARZE „FOOD SECURITY, 
SUSTAINABLE AGRICULTURE AND BIOECONOMY” W PROGRAMIE HORYZONT 2020 

Udostępniamy Państwu katalog ofert firm i instytucji badawczych z całej Europy szukających 

współpracy w projektach H2020 wyłącznie w obszarze „Food security, sustainable agriculture and 

bioeconomy” w nowym konkursie na 2015 r. 

Katalog przygotowany przez sieć Enterprise Europe Network jest godny polecenia wszystkim, którzy 

szukają kontaktów i pragną włączyć się do programu Horyzont 2020. 

 

  

https://scic.ec.europa.eu/fmi/INFODAY-RTD-2014/start.php
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2014/10/NET4SOCIETY_Opportunities_SSHresearchers_2015_final1.pdf
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2014/10/NET4SOCIETY_Opportunities_SSHresearchers_2015_final1.pdf
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2014/08/Catalogue_2015_final.pdf
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KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W DZIEDZINIE NAUK 

HUMANISTYCZNYCH PT. „USES OF THE PAST” 

W styczniu 2015 r. NCN wraz z siecią HERA ogłosi nowy konkursu na międzynarodowe projekty 

badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych pt. Uses of the Past. Prezentacja tematu nowego 

konkursu odbędzie się 29 stycznia w Tallinie. Podczas tego spotkania naukowcy zainteresowani 

uczestnictwem w konkursie będą mieli okazję do nawiązania kontaktów z potencjalnymi 

zagranicznymi partnerami, określenia możliwych obszarów współpracy oraz zaplanowania działań 

zmierzających do opracowania wspólnych projektów. 

Aby wziąć  udział w spotkaniu, należy się zarejestrować na stronie http://www.b2match.eu/hera-up-

mme/registration oraz przedstawić zarys projektu (maks. 800 wyrazów), który mieści się w tematyce 

konkursu Uses of the Past. Termin nadsyłania wniosków upływa 5 listopada 2014 r. o godz. 14.00 

czasu środkowoeuropejskiego. Zgłoszenia zostaną ocenione przez członków HERA Network Board. 

Autorzy wyłonionych wniosków otrzymają zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania w Tallinie 

(maks. 350 euro). 

Wszystkich, którzy nie będą mieli możliwości udziału w spotkaniu, zachęcamy do samodzielnego 

poszukiwania partnerów i zapraszamy do składania wniosków w konkursie Uses of the Past. 

Zaznaczamy, że sam fakt uczestnictwa w spotkaniu nie jest brany pod uwagę przy ocenie projektów 

zgłaszanych do konkursu. 

Szczegółowe informacje o spotkaniu: http://www.b2match.eu/hera-up-mme. 

Kontakt 

dr hab. Wojciech Sowa,  tel. 12 341 9171 

Malwina Jabczuga-Gębaska,  tel. 12 341 9017 

   

STYPENDIA DLA DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW W 3 BELGIJSKICH 

UNIWERSYTETACH 

Informujemy o ofercie grantowej dla doświadczonych naukowców w ramach programu "MOVE-IN 

Louvain". “MOVE-IN Louvain” to program stypendialny dofinansowany z 7PR (MCA-COFUND), w 

ramach którego 3 uniwersytety: Université Catholique de Louvain (UCL), Université de Namur 

(UNamur) i Université Saint-Louis (ULS-B) oferują granty we wszystkich dziedzinach 

badawczych doświadczonym naukowcom. Pierwszy, z trzech, termin składania aplikacji upływa 1 

http://www.b2match.eu/hera-up-mme/registration
http://www.b2match.eu/hera-up-mme/registration
http://www.b2match.eu/hera-up-mme
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stycznia 2015 r. Przewiduje się, że w pierwszym konkursie zostanie sfinansowanych około 50 

grantów. 

Więcej informacji o konkursie i programie: http://www.uclouvain.be/en-movein.html 

Źródło: KPK 

Opracował: Mikołaj Zadrożny 

http://www.uclouvain.be/en-movein.html

