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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

25/02/2016 (czwartek)

SZKOLENIE
„Działania Marie Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020konkursy na finansowanie międzynarodowej wymiany
pracowników (RISE) i kształcenia młodych naukowców (ITN)”
które odbędą się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM, Aula Cytrynowa, ul. B. Dybowskiego
11 w godz. 10:30 – 15:00.
Szkolenie będzie poświęcone omówieniu dwóch konkursów w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie w
programie Horyzont 2020. Pierwsza część szkolenia będzie poświęcona konkursowi RISE, a po przerwie
kawowej druga część poświęcona konkursowi ITN. Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy jest
dostępny na stronie www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce „Szkolenia”.
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OFERTY STYPENDIALNE
Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty grantów i stypendiów dla
naukowców (podane wg terminów składania wniosków):
•

Irlandia – stypendia na wybranym uniwersytecie; technologie wspomagające osoby z autyzmem i
niepełnosprawnością umysłową; termin: 28 lutego
2016;http://www.assistid.eu/news/post.php?s=2015-11-16-assistid-announce-call-3

•

Austria (IWM) – Józef Tischner Junior Fellowships; termin: 29 lutego
2016;http://www.iwm.at/fellowships/tischner/

•

UK – Royal Society - Newton International Fellowships dla osób po doktoracie; 9 marca
2016; http://www.newtonfellowships.org/

•

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program Lider; termin: 14 marca
2016;http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-vi-edycja/

•

Austria (Institute of Science and Technology) – osoby po doktoracie; termin: 15 marca
2016; http://ist.ac.at/en/research/postdoctoral-research/istfellow/

•

Konkursy NCN: SYMFONIA, FUGA, ETIUDA, TANGO, CHIST-ERA termin: 15 marca
2016; https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

•

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

•

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM – dla zespołów badawczych
prowadzonych przez doktorów; http://www.fnp.org.pl/oferta/team2/,http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/,http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/ - HOMING
– staże podoktorskie w Polsce dla naukowców z zagranicy; 24 marca
2016;http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/

•

Austria (IWM) – Bronisław Geremek Junior and Senior Fellowships; 28 marca
2016;http://www.iwm.at/fellowships/geremek/

•

Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców; 31 marca
2016;http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/stypendia-czekaja-na-wybitnychmlodychnaukowcow.html

•

Nagrody MNiSW za osiągnięcia naukowe i za opiekę
naukowąhttp://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nagrody-ministra-szkolnictwa-wyzszego-za-
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wybitneosiagniecia-naukowe-oraz-za-osiagniecia-w-opiece-naukowej-idydaktycznej_20160201.html
•

Turcja - stypendia badawcze; doktoranci i osoby po
doktoracie http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/internationalprogrammes/221
6/content-scope-of-the-support

•

Szwajcaria - stypendium w CERN dla doktorantów; 26 kwietnia
2016;http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme



Fundacja Nutricia - granty i stypendia zagraniczne; 30 kwietnia
2016;http://fundacjanutricia.pl/granty-i-stypendia/

•

Europa - stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematicsosób po
doktoracie; 30 kwietnia 2016; https://fellowship.ercim.eu/information



Francja – stypendia naukowe rządu francuskiego dla osób po doktoracie; 16 maja
2016;http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/stypendiabgf/bgf-pobyt-badawczy/#

NOWE MOŻLIWOŚCI POSZUKIWANIA PARTNERÓW W PROGRAMIE HORYZONT 2020
– ZDROWIE, ZMIANY DEMOGRAFICZNE, DOBROSTAN
Na stronie Komisji Europejskiej pojawiło się nowe narzędzie do poszukiwania partnerów do projektów
w temacie "Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan" w programie Horyzont 2020. Więcej
informacji tutaj. Oraz strona samego narzędzia.

PREMIA NA HORYZONCIE – PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o swoich planach ogłoszenia w drugiej połowie
lutego br. naboru wniosków w ramach konkursu pod nazwą „Premia na Horyzoncie” na działania
wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań
naukowych i innowacji Horyzont 2020. Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków finansowych
na dodatkowe finansowanie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów
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będzie podpisanie umowy w ramach programu ramowego Horyzont 2020 przed dniem złożenia
wniosku.
Więcej informacji tutaj.

HORIZON 2020 COORDINATORS DAY
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje o organizowanym przez Komisję
Europejską wydarzeniu pt. „Horizon 2020 Coordinators Day”. Jest to szkolenie przeznaczone przede
wszystkim dla koordynatorów wniosków programu Horyzont 2020, które zostały pozytywnie ocenione.
Celem tego spotkania jest zaprezentowanie szczegółowych informacji i wskazówek dotyczących
raportowania projektu oraz kwestii związanych z płatnościami w projekcie. Na ww. spotkanie Komisja
Europejska zaprosi do Brukseli ok. 500 koordynatorów. Organizatorzy zapewniają możliwość
uczestniczenia w tym wydarzeniu on-line, bez konieczności rejestrowania się. Kilka dni przed
szkoleniem zostaną opublikowane szczegóły dotyczące transmisji.
Więcej informacji nt. wydarzenia można uzyskać za pośrednictwem adresu e-mail: EC-RDGAPPLICATION-TRAINING@ec.europa.eu.
Termin: 24 lutego br.
Program wydarzenia tutaj.
Źródło: KPK

TUNEZJA STOWARZYSZONA Z PROGRAMEM HORYZONT 2020
Tunezja jest 14 krajem, który podpisał umowę stowarzyszeniową z programem Horyzont 2020. Dzięki
temu naukowcy, przedsiębiorcy i innowatorzy z Tunezji mogą w pełni uczestniczyć w programie
Horyzont 2020, na równych zasadach z państwami członkowskimi UE i pozostałymi krajami
stowarzyszonymi.
Od 1 stycznia 2016 r. tunezyjskie instytuty badawcze, uniwersytety i indywidualni naukowcy mają
dostęp do wszystkich możliwości oferowanych przez Horyzont 2020. Także tunezyjscy przedsiębiorcy
mogą korzystać z większego wsparcia w rozwijaniu nowych pomysłów i dostosowaniu produktów i
usług do potrzeb rynku.
Więcej w komunikacie Komisji Europejskiej.
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PREZENTACJE DOT. KONKURSÓW Z ZAKRESU NAUK SPOŁECZNYCH W RAMACH
PROJEKTÓW ERA-NET
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z dnia informacyjnego dotyczącego konkursów z zakresu
nauk społecznych otwartych w ramach międzynarodowych projektów ERA-NET:


NORFACE DIAL: Dynamics of Inequality Across the Life-course: structures and procedures (DIAL)



ERA-NET Smart Urban Futures.

Spotkanie, które odbyło się 27 stycznia 2016 roku, zostało zorganizowane przez Narodowe Centrum
Nauki przy współpracy Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.
Prezentacje z tego wydarzenia dostępne są tutaj.
Źródło: KPK

KOMISJA POSZUKUJE EKSPERTÓW Z OBSZARU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Komisja Europejska poszukuje doświadczonych specjalistów, którzy chcieliby oceniać wnioski
konkursowe w obszarze związanym z efektywnością energetyczną w programie Horyzont 2020.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się w wymogami i zarejestrowania się w bazie
ekspertów. Więcej informacji na stronie KE.
Źródło: KPK

7. PROGRAM RAMOWY OCENIONY PRZEZ EKSPERTÓW
Komisja Europejska przyjęła raport oceniający ex-post 7. Program Ramowy.
Dokument, przygotowany przez niezależnych ekspertów, zawiera rekomendacje oraz ocenę 7.
Programu Ramowego opartą na pięciu kryteriach:


efektywności,



skuteczności,



spójności,



znaczenie



i wartości dodanej dla UE.

Zachęcamy do zapoznania się z udostępnionymi przez KE dokumentami.
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NABORY WNIOSKÓW W RAMACH INICJATYWY EUREKA (NCBiR)
Informujemy, że w dniu 5 lutego br. ruszył nabór wniosków na projekty realizowane w ramach
Inicjatywy EUREKA.
Celem podstawowym projektu jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie
produkcji nowego wyrobu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż
rynkową rezultatów projektu. Prosimy o zapoznanie się z „Zasadami dofinansowania przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA”.
Więcej informacji tutaj.

Opracował: Mikołaj Zadrożny

