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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
biurorpk@uwm.edu.pl
”Aspekty finansowe i audyt w projektach finansowanych z programu HORYZONT 2020”.
Szkolenie odbędzie się 27 listopada 2019 r. (środa) w godz. 9.30-14.30
w Hotelu HP Park w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 119

Szkolenie adresowane jest do:
• osób zamierzających złożyć wniosek w programie Horyzont 2020,
• osób realizujących projekty w programie Horyzont 2020,
• zespołów finansowo-księgowych,
• pracowników administracyjnych, którzy zajmują się zarządzaniem i rozliczaniem projektów w
programie Horyzont 2020.
Swoją wiedzą i doświadczeniem podzieli się z Państwem biegły rewident dr Ernest Podgórski.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona do 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracja dostępna na stronie www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce "Szkolenia". Program szkolenia TU.

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki
LISTOPAD 2019
programy są podlinkowane – kliknij w nazwę, aby przejść do strony programu
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Niemcy – stypendia DAAD na pobyty badawcze (1-6 msc.) dla doktorantów i młodych
naukowców,Termin: 30 kwietnia
Niemcy – stypendia DAAD na krótkie pobyty badawcze (1–3 msc.) dla naukowców/nauczycieli
akademickich; oraz na krótkie staże artystyczne i pobyty naukowe dla nauczycieli akademickich z
kierunków architektonicznych i artystycznych Termin: 30 kwietnia
Niemcy – stypendia DLR/DAAD dla doktorantów, młodych oraz doświadczanych naukowców z
dziedzin: lotnictwo i kosmonautyka, energia, transport; Terminy podane w otwartych ofertach
Szwajcaria – Marie Skłodowska-Curie Doctoral Programme, sustainable food systems, sustainable
energy systems and sustainable land use decisions, Termin: 1 grudnia 2019
USA – Fulbright Schuman grants for post-doctoral research, stypendia na pobyty badawcze o tematyce
USA-UE; Termin: 1 grudnia 2019
Granty NCN: Opus, Preludium, Preludium Bis, Sonata; Termin: 16 grudnia 2019
Dowolny kraj – program NAWA im. Iwanowskiej dla doktorantów na wyjazdy zagraniczne;
Termin: 18 grudnia 2019
Irlandia (CONFIRM Centre for Smart Manufacturing) – 2-letnie stypendia Marie Skłodowska-Curie dla
naukowców po doktoracie lub z 4-letnim dośw. badawczym ; Termin: 31 grudnia 2019
Fulbright Slavic Award – stypendia dydaktyczne dla pracowników naukowych z dziedzin: historia,
polityka, kultura i ekonomia Polski oraz Europy Środ.-Wsch.; Termin: 10 stycznia 2020
Dowolny kraj – stypendia European Respiratory Society i EMBO dla naukowców na każdym etapie
kariery (medycyna układu oddechowego); Termin: 14 stycznia 2020
Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów ; Termin: 15 stycznia 2020
Różne kraje – stypendia Boehringer Ingelheim Fonds dla doktorantów (do 27 lat), biomedycyna;
Termin: 1 lutego
Europa – ERC Consolidator Grant – dla naukowców 7-12 lat po doktoracie; Termin: 4 lutego 2020
Niemcy – stypendia Fundacji Humboldta dla naukowców każdej dziedziny: stypendia do 4 lat po
doktoracie oraz stypendia do 12 lat po doktoracie; Termin: aplikacje przyjmowane non-stop
Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje dla naukowców po doktoracie lub z 5-letnim
dośw. w prowadzeniu badań; Termin: aplikacje przyjmowane non-stop
Różne kraje EMBO – stypendia European Molecular Biology Organisation krótkoterminowe dla
doktorantów i osób po doktoracie; Termin: aplikacje przyjmowane non-stop
Dowolny kraj – stypendia EMBO długoterminowe dla osób po doktoracie; Termin: aplikacje
przyjmowane non-stop
Holandia - Evert Willem Beth Foundation, logika, filozofia nauki, historia logiki; Termin: aplikacje
przyjmowane non-stop

KONKURS POPULARYZATOR NAUKI 2019
Do 15 grudnia trwa nabór wniosków w 15. edycji konkursu Popularyzator Nauki. Jego celem jest
uhonorowanie osób, zespołów osób i instytucji, które popularyzują naukę wśród Polaków. Nagrodę
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uzyskują ci, którzy pomagają innym lepiej zrozumieć świat i potrafią zainteresować osiągnięciami
naukowymi osoby niezwiązane z nauką. Zwycięzcy zostaną przedstawieni podczas finałowej gali, która
odbędzie się w końcu lutego 2020, kiedy otrzymają tytuł Popularyzatora Nauki oraz statuetkę.
Więcej informacji tu.
Źródło: Nauka w Polsce

___________________________________________________________________________________
Dzień informacyjny i spotkanie brokerskie – robotyka i sztuczna inteligencja
Interesariusze z dziedziny sztucznej inteligencji (AI) i robotyki zarówno ze środowisk badawczych jak i
biznesowych są zaproszeni do udziału w dniu brokerskim, który odbędzie się w Brukseli 26.11.2019 r.
Podczas wydarzenia reprezentanci KE i euRobotics zaprezentują wszystkie potrzebne informacje do
aktywnego uczestnictwa w nadchodzących konkursach dotyczących robotyki i AI.
Więcej informacji tu.
Źródło: KPK
______________________________________________________________________________________________________________

Rozszerzony nabór wniosków na nowe centra referencyjne w obszarze starzejącego się
społeczeństwa
Komisja Europejska, wspierana przez zespół projektu WE4AHA, ogłosiła rozszerzony trzeci konkurs na
centra referencyjne Europejskiego Innowacyjnego Partnerstwa dla Aktywnego i Zdrowego Starzenia.
Nabór ten jest otwarty do 16 grudnia 2019.
Więcej informacji tu.
Źródło: KPK

___________________________________________________________________________________
Konkurs MSCA Innovative Training Network
Do 19 stycznia 2020 trwa nabór wniosków do ostatniej edycji konkursu MSCA Innovative Training
Network w programie Horyzont 2020. Konkurs ma na celu wyszkolenie nowego pokolenia
kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych młodych badaczy w toku współpracy z
międzynarodowymi i interdyscyplinarnymi zespołami badaczy z udziałem sektora pozaakademickiego.
Wnioski mogą składać konsorcja o finansowanie projektów w następujących typach:
1. European Training Networks (ETN): przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów członkowskich
i/lub stowarzyszonych z H2020 oferujące wspólny i komplementarny program szkoleniowy oparty
o indywidualne projekty badawcze realizowane przez przyjmowanych początkujących naukowców.
2. European Industrial Doctorates (EID): przynajmniej 2 instytucje z 2 różnych krajów oraz 2 różnych
sektorów oferujące studia doktoranckie, w ramach których doktorant musi spędzić przynajmniej
50% czasu w sektorze pozaakademickim (nacisk na udział przedsiębiorstw). Jedna z instytucji musi
mieć prawo do przyznawania stopnia naukowego doktora.
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3. European Joint Doctorates (EJD): przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów uprawnione do
nadawania stopnia doktora oferujące wspólny programu studiów doktoranckich i przyznające
wspólny/podwójny stopień doktora. Ten typ działań był wcześniej realizowany w ramach
Programu ERASMUS.
Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.
Źródło: Komisja Europejska
___________________________________________________________________________________________________________________

ERC Consolidator Grant
Do 4 lutego trwa nabór wniosków do konkursu Europejskiej Rady ds. Badań (ERC) Consolidator. Jego
zamierzeniem jest stworzenie pierwszego samodzielnego zespołu lub programu badawczego. We
wniosku trzeba więc wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu pełnej samodzielności
badawczej i umocnieniu pozycji lidera zespołu. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Za
przebieg projektu odpowiedzialny jest „główny badacz” – lider stworzonego przez siebie zespołu
badawczego. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu pochodzić mogą z dowolnego kraju świata.
Projekt może trwać do 5 lat, a budżet może wynosić do 2 mln euro.
Więcej informacji na portalu Funding and Tenders.
Źródło : Komisja Europejska
__________________________________________________________________________________________________________________

Nabór wniosków dla tematów w obszarze Środowisko
12 listopada został otwarty nabór wniosków w obszarze Środowisko, na zainteresowanych czeka 391,2
mln euro, jest to ostatni konkurs w H2020.
Szczegóły dotyczące konkursów znajdują się na stronie Funding and Tenders.
Źródło:KPK

___________________________________________________________________________________
"Internationability of Polish Science and Higher Education"- Konferencja z okazji dwulecia
działalności NAWA
26 listopada w Warszawie, w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, Plac
Politechniki 1 odbędzie się konferencja z okazji dwulecia działalności Narodowej Agencji Wymiany
Akademickiej (NAWA). Tematyka sesji oscyluje wokół szeroko pojętej internacjonalizacji oraz wyzwań
a także możliwości z nią związanych.
Szczegóły, agenda i rejestracja na stronie NAWA.
Źródło: NAWA
____________________________________________________________________________________________________________________________
Opracowała: Magdalena Burczyńska

