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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: 

20/02/2015 (piątek) 

WARSZTATY 
Jak napisać dobry wniosek na międzynarodową wymianę pracowników w programie 

Research and Innovation Staff Exchange (RISE) Marie Skłodowskiej-Curie 
 

które odbędzie się Bibliotece Uniwersyteckiej UWM, s. 116, ul. Oczapowskiego 12B w godz. 10:00 – 
14:00 

Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w programie Horyzont 2020 to projekty badawcze 
mające na celu rozwój kadry naukowej i personelu technicznego. Podstawowym działaniem projektu 

jest wymiana pracowników (na zasadzie oddelegowania) pomiędzy uczestniczącymi w projekcie 
instytucjami służąca zacieśnianiu współpracy międzynarodowej i/lub. 

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: 
http://www.uwm.edu.pl/rpk/szkolenia/jak-napisac-dobry-wniosek-na-miedzynarodowa-wymiane-

pracownikow-w-programie-research-and 

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.uwm.edu.pl/rpk/szkolenia/jak-napisac-dobry-wniosek-na-miedzynarodowa-wymiane-pracownikow-w-programie-research-and
http://www.uwm.edu.pl/rpk/szkolenia/jak-napisac-dobry-wniosek-na-miedzynarodowa-wymiane-pracownikow-w-programie-research-and
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25/02/2015 (środa) 
 

WARSZTATY 
Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców 

- oferta dla doktorantów, Portal EURAXESS i inne możliwości wyszukiwania 
stypendiów międzynarodowych 

 
które odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej, w sali S2 103, ul. M. Oczapowskiego 12B w 

godz. 10:00 – 12:00 
Warsztaty skierowane są do doktorantów ze wszystkich wydziałów, w szczególności do osób, które w 

tym roku rozpoczęły studia doktoranckie. 
Spotkanie poprowadzą pani Ewelina Sobocińska i pan Mikołaj Zadrożny z Regionalnego Punktu 

Kontaktowego Programów Badawczych UE w Olsztynie. Program spotkania oraz formularz 
zgłoszeniowy znajduje się na stronie: 

http://www.uwm.edu.pl/rpk/szkolenia/skuteczna-komunikacja-kluczem-do-sukcesu-w-rozwoju-

kariery-naukowej   

  

Oferty stypendialne – nie przegap terminów!  

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty grantów i stypendiów dla 
naukowców (podane wg terminów składania wniosków): 

 UK – stypendium Royal Society po doktoracie (nauki przyrodnicze, społ-human.); termin 
aplikowania: 25 lutego 2015; https://royalsociety.org/grants/schemes/newton-international/ 

 Europa – Consolidator Grant (European Research Council); termin aplikowania: 12 marca 2015; 
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628 

 Europa – wizyty w centrach naukowych, dostęp do danych, infrastruktur (nauki społ.); termin 
aplikowania: 15 marca 2015; https://inclusivegrowth.be/visiting-grants/call19 

 Polska – program “Lider” dla osób po doktoracie; termin aplikowania: 15 marca 2015; 
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-vi-edycja/ 

 Rzym - stypendia dla doktorantów (kultura rzymska); termin aplikowania: 15 marca 2015; 
www.nexus.it/lemmermann/ 

 Wybrany kraj – staże Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; doktoranci, dr, pracownicy naukowi; termin 
aplikowania: 15 marca; http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/ 

 Granty Narodowego Centrum Nauki – SYMFONIA; ETIUDA i FUGA; termin aplikowania: 16 marca 
2015; http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy 

 Irlandia – stypendia w wybranym uniwersytecie; technologie wspomagające osoby z autyzmem i 
niepełnospr. umysłową; termin aplikowania: 31 marca 2015; http://www.assistid.eu 

http://www.uwm.edu.pl/rpk/szkolenia/skuteczna-komunikacja-kluczem-do-sukcesu-w-rozwoju-kariery-naukowej
http://www.uwm.edu.pl/rpk/szkolenia/skuteczna-komunikacja-kluczem-do-sukcesu-w-rozwoju-kariery-naukowej
https://royalsociety.org/grants/schemes/newton-international/
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628
https://inclusivegrowth.be/visiting-grants/call19
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-vi-edycja/
http://www.nexus.it/lemmermann/
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
http://www.assistid.eu/
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 USA - Fulbright Junior Research Award – doktoranci; konkurs ruszy 16 lutego z terminem składania 
wniosków w kwietniu; http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-junior-advanced-research-award/ 

 USA - Fulbright Senior Award, doktor, profesor; konkurs ruszy 16. lutego z terminem w kwietniu; 
http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-senior-award/ 

 Turcja – stypendia na krótkie wizyty (1 msc.) i dłuższe (do 12 msc.): badania, wykłady, konferencje, 
warsztaty itp.; http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-
programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ NA FACEBOOKU  

www.facebook.com/RPKOlsztyn 

 

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

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) ogłosiła konkurs na granty 
dla doświadczonych naukowców: ERC Advanced Grants; identyfikator konkursu to ERC-2015-AdG). 

O granty mogą starać się doświadczeni naukowcy o uznanym dorobku naukowym, pochodzący  
z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna znajdować się  
w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Tematykę projektu 
określają wnioskodawcy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka 
naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. 

Maksymalne finansowanie grantu to 3,5 mln euro na 5 lat. 

Termin składania wniosków: 2.06.2015 r. 

Więcej informacji na stronie Participant Portal (dokumentacja konkursowa, system składania 
wniosków). 

Źródło: KPK 

 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA DLA NAUK SPOŁECZNYCH 

Projekt InGRID – Inclusive Growth Infrastructure Diffusion – działający w obszarze nauk społecznych 

zaprasza naukowców do korzystania z zasobów 13 europejskich infrastruktur badawczych 

dysponujących bazami danych w zakresie ubóstwa, pracy i polityki społecznej oraz centrów 

kompetencji w zakresie statystyki. Naukowcy mogą korzystać z krótkich wyjazdów (1-4 tygodni). 

http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-junior-advanced-research-award/
http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-senior-award/
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://www.facebook.com/RPKOlsztyn
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-adg.html
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Ogłoszenie oraz informacja o składaniu wniosków dostępne są na stronie 

http://inclusivegrowth.be/visiting-grants . Termin składania wniosków upływa 15 marca 2015 r. 

Autorzy projektu zapraszają też na szkołę letnią „Quality of working life and vulnerabilities” 

organizowaną w Noisy-le-Grand (Francja) w dniach 1-5 czerwca 2015 r. Wnioski składać można do 15 

kwietnia 2015. Szczegóły na stronie http://inclusivegrowth.be/events/call20/summer-school-call20 

 

VI EDYCJA KONKURSU GREENEVO – AKCELERATOR ZIELONYCH TECHNOLOGII 2015 

Akcelerator Zielonych Technologii to program Ministerstwa Środowiska przygotowany z myślą o 
międzynarodowym transferze polskich, sprawdzonych, zielonych technologii wprost na rynki 
zagraniczne. Celem programu jest szerzenie globalnej myśli technicznej w trosce o tworzenie klimatu 
zrównoważonego rozwoju i budowanie zielonej gospodarki. 

Zadaniem programu GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii jest pomoc przedsiębiorcom − 
oferującym technologie przynoszące znaczne korzyści dla ochrony środowiska oraz 
komercjalizującym sprawdzone rozwiązania − w poruszaniu się po rynkach międzynarodowych, a 
także wsparcie w przygotowaniu konkurencyjnej oferty technologicznej do transferu za granicę i 
pomoc w pozyskaniu zagranicznych partnerów. 

Laureaci konkursu GreenEvo uczestniczą w misjach gospodarczych na całym świecie, a Ministerstwo 
Środowiska zgodnie z pomocą de minimis zapewnia w 100% finansowanie tychże wyjazdów. W 
poprzednich edycjach programu były to kraje, takie jak: Australia, Wietnam, Tajlandia, Rosja, Chiny, 
Ukraina, Azerbejdżan, Gruzja, Algieria, Chile, Mołdawia, Kazachstan, Indie, Niemcy, USA, Meksyk i 
wiele innych. Misje gospodarcze są przygotowywane m.in. we współpracy z Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych oraz Ministerstwem Gospodarki. GreenEvo to także bezpłatne merytoryczne 
doradztwo oraz analiza kierunków rozwoju dla wyłonionych przedsiębiorstw. 

Jak pokazały poprzednie edycje, dla Laureatów konkursu, program GreenEvo jest szansą na rozwój, 
zwiększenie sprzedaży i obecność na nowych rynkach zbytu. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.greenevo.gov.pl oraz na facebook’u https://pl-
pl.facebook.com/greenevoazt 

 

SZKOLENIE „HOW TO GET ERC GRANT?” 

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje – we współpracy z Ambasadą 

Brytyjską i Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) – 

szkolenie pt.  „How to get the ERC grant?” poświęcone indywidualnym i instytucjonalnym aspektom 

http://inclusivegrowth.be/visiting-grants
http://inclusivegrowth.be/events/call20/summer-school-call20
http://www.greenevo.gov.pl/
https://pl-pl.facebook.com/greenevoazt
https://pl-pl.facebook.com/greenevoazt
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przygotowania i realizowania grantów Europejskiej Rady ds. Badań (ERC).  

 

Szkolenie skierowane jest do naukowców zainteresowanych złożeniem wniosku do ERC w 2015 r. 

(głównie granty Starting i Consolidator) oraz do decydentów/twórców strategii uczelni i instytutów 

naukowych mających wpływ na działania administracji. Spotkanie ma  na celu wsparcie naukowców w 

jak najlepszym przygotowaniu wniosku aplikacyjnego oraz ułatwienie władzom uczelni i instytutów 

stworzenia kompetentnego zaplecza organizacyjnego, przyjaznego badaczom i sprzyjającego 

pozyskiwaniu grantów ERC oraz ich sprawnemu zarządzaniu. W trakcie spotkania planowane jest także 

przedyskutowanie przyczyn niewielkiego zainteresowania polskich naukowców grantami ERC oraz 

wskazanie możliwych środków mogących zmienić ten stan. 

Formularz zgłoszeniowy oraz program szkolenia znajduje się tutaj. 

 

  

ŚRODKI NA WSPÓŁPRACĘ ŚRODOWISK NAUKOWYCH UE I PAŃSTW AZJI CENTRALNEJ  

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków w pierwszym konkursie projektu IncoNet CA, 

wspierającego współpracę pomiędzy środowiskiem naukowym z Unii Europejskiej oraz państw Azji 

Centralnej. W jego ramach można składać wnioski o tzw. Twinning Grants, mające na celu 

wypracowanie długotrwałej współpracy, której wynikiem ma być wspólne złożenie wniosku w 

programie Horyzont 2020 w jednym z następujących obszarów: zdrowie, zmiany klimatyczne bądź 

energia. 

Termin składania wniosków: nabór ciągły trwający do 31 marca 2016 roku. 

Więcej informacji: http://www.inco-ca.net/en/262.php 

 

 

Opracował: Mikołaj Zadrożny 

http://www.uwm.edu.pl/rpk/?q=szkolenie-how-get-erc-grant
http://www.inco-ca.net/en/262.php

