
  NEWSLETTER   INFORMACYJNY   RPK NR  02/2018(LUTY) 

 

 
 

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 
 
 
 

28/02/2018  
 

WARSZTATY 
„Rozwiń swoją karierę naukową! Oferta EURAXESS i stypendia 

międzynarodowe dla młodych naukowców” 
 

które odbędą się w Bibliotece Uniwersyteckiej, s. S2 103, ul. 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 dostępny na stronie www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce „Szkolenia”. 

 

 

 

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.facebook.com/RPKOlsztyn
mailto:biurorpk@uwm.edu.pl
http://www.uwm.edu.pl/rpk
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OFERTY STYPENDIALNE 

Granty i stypendia 2018 – nie przegap terminów! 
Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (wg terminów składania wniosków): 
 

  Konkurs im. Inki Brodzkiej-Wald na prace doktorskie dla doktorów nauk humanistycznych; 
termin: 23 lutego 2018; http://funduszewieczyste.pl/pl/modele-funduszy-wieczystych/item/7-
fundusz-im-prof-aliny-brodzkiej-wald  

 Programy FNP: First Team, Homing, Powroty; termin: 5 marca 2018; 
http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne   

 Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – stypendia dla doktorantów i 
po doktoracie; termin: 15 marca 2018; http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-
program 

 Granty NCN – Etiuda, Uwertura, Sonatina; termin: 15 marca 2018; https://ncn.gov.pl  
 Austria (Institute of Science and Technology) – osoby po doktoracie; termin: 15 marca 2018; 

http://ist.ac.at/en/research/postdoctoral-research/istfellow   

 Rzym - stypendia dla doktorantów (kultura rzymska); termin: 15 marca 2018; 
http://www.nexus.it/lemmermann   

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program „Lider” dla osób do 35 r.ż.; termin: 15 marca 
2018; http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-ix-edycja/  

 Europa - stypendium Funduszu Wyszehradzkiego dla doktorantów i doktorów; termin: 20 marca 
2018; https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/  

 UK – Royal Society - Newton International Fellowships dla osób po doktoracie; termin: 27 marca 
2018; http://www.newtonfellowships.org  

 Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców – dla badaczy do 35 r.ż. zatrudnionych w 
polskich instytucjach; termin: 31 marca; http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-
naukowcow  

 Włochy (Bogliasco) – stypendia dla humanistów i artystów; termin: 15 kwietnia 2017; 
http://www.bfge.org/en/apply/requirements   

 Szwajcaria - stypendium w CERN dla doktorantów; termin: 16 kwietnia 2018; 
http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme   

 Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje; aplikacje przyjmowane non-stop; 
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-
2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave 

 Europa – EMBO: 2-letnie stypendia podoktorskie; wnioski przyjmowane są cały rok; 
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about  

 Dowolny kraj - stypendia European Molecular Biology Organisation dla naukowców na każdym 
etapie kariery; aplikacje przyjmowane non-stop; http://www.embo.org/funding-awards/fellowships 

 
 
 
 
 
 

http://funduszewieczyste.pl/pl/modele-funduszy-wieczystych/item/7-fundusz-im-prof-aliny-brodzkiej-wald
http://funduszewieczyste.pl/pl/modele-funduszy-wieczystych/item/7-fundusz-im-prof-aliny-brodzkiej-wald
http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne
http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program
http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program
https://ncn.gov.pl/
http://ist.ac.at/en/research/postdoctoral-research/istfellow
http://www.nexus.it/lemmermann
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-ix-edycja/
https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/
http://www.newtonfellowships.org/
http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/
http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/
http://www.bfge.org/en/apply/requirements
http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships
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PROGRAM „GRANTY NA GRANTY – PROMOCJA JAKOŚCI II” 

 

Uprzejmie informujemy, że 1 marca zostanie ogłoszony nowy program "Granty na granty - promocja 

jakości II". 

Celem programu „Granty na granty – promocja jakości II” jest wsparcie polskich jednostek naukowych 

i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. 

Tym samym program ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania tych podmiotów w przygotowywanie 

wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić je do kształtowania aktywnej polityki 

świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki. 

O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe i 

uczelnie. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych w ramach programu 

m.in. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, jego uzupełnienia czy 

poprawienia, jeśli projekt spełnił kryteria opisane w programie. 

 

 

PORADNIK DLA MŚP UBIEGAJĄCYCH SIĘ O GRANTY Z HORYZONTU 2020 

  

 W ramach projektu Access4SMEs powstały nowe publikacje „Analysis report on SME success factors 

and best practices” i „Supporting tool to assess an SME’s pre-requisites and suitability to H2020 

projects”. Ich zadaniem jest wsparcie w aplikowaniu o projekty dedykowane MŚP w ramach programu 

Horyzont 2020. 

Raport z analizy identyfikuje i opisuje kilka kluczowych czynników sukcesu, które MŚP powinny 

rozważyć, zanim przystąpią do pisania wniosku. Druga część zawiera różne narzędzia, które pomagają 

wnioskodawcom w opracowaniu projektu lub pomysłu na innowacje. 

Autorami niniejszych wytycznych są Krajowe Punkty Kontaktowe, które na co dzień doradzają w swoich 

krajach wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w ramach H2020. Ich zalecenia obejmują 

również informacje zwrotne otrzymane od ekspertów Komisji Europejskiej oceniających wnioski w 

Instrumencie MŚP. 

 

http://www.access4smes.eu/2018/01/22/access4smes-guide-to-assist-and-support-smes-in-applying-for-horizon-2020-projects-just-published/
http://www.access4smes.eu/2018/01/22/access4smes-guide-to-assist-and-support-smes-in-applying-for-horizon-2020-projects-just-published/
http://www.access4smes.eu/2018/01/22/access4smes-guide-to-assist-and-support-smes-in-applying-for-horizon-2020-projects-just-published/
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POSZUKIWANIE PARTNERÓW W PROGRAMIE HORYZONT 2020 

Uprzejmie informujemy, że pojawiła się na Participant Portal nowa możliwość poszukiwania partnerów 
do konsorcjum projektowego w programie Horyzont 2020. 

Jeżeli jesteście Państwo pracownikami UWM w Olsztynie i jesteście zainteresowani udziałem w 
programie Horyzont 2020 oraz znaleźliście interesujący Was konkurs na stronie Participant Portal 
(https://goo.gl/nkWTFA) można zamieścić ogłoszenie o poszukiwaniu partnera lub zgłosić swoją 
jednostkę jako potencjalnego partnera do wybranego konkursu. Aby to zrobić należy przesłać na 
adres biurorpk@uwm.edu.pl krótką informację w języku angielskim na temat poszukiwania partnera 
do projektu według poniższego wzoru: 

Call identifier   

Topic identifier   

Expertise request/exspertise 
offer* 

  

Short description (max. 500 
words) 

  

 *      Niepotrzebne skreślić 

  

KONSORCJUM ŚRODKOWOEUROPEJSKIEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ CERIC-ERIC 

 

Działające pod auspicjami Komisji Europejskiej Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury 

Badawczej CERIC-ERICpo raz kolejnyzaprasza do bezpłatnego korzystania ze swojej infrastruktury 

badawczej.Oferta CERIC-ERIC skierowana jest do naukowców z takich dziedzin jak: biologia, 

medycyna, farmakologia, biotechnologia; chemia; fizyka; elektronika, nanotechnologia; geologia; 

ochrona środowiska i inżynieria materiałowa. 

Oprócz zapewnienia bezpłatnego dostępu do aparatury CERIC-ERIC pokrywa również koszty: podróży 

i zakwaterowania dwóch naukowców przeprowadzających eksperyment oraz publikacji wyników 

wybranych badań. Ośrodki badawcze CERIC-ERIC zapewniają wsparcie merytoryczne i techniczne w 

czasie pomiarów. Planowane badania powinny obejmować pomiary z wykorzystaniem co najmniej 

dwóch komplementarnych technik badawczych. 

  

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków o dostęp do aparatury znajdują się w serwisie 

internetowym CERIC-ERIC: www.ceric-eric-eu. 

https://goo.gl/nkWTFA
mailto:biurorpk@uwm.edu.pl
http://ceric-eric.eu/index.php?n=Users.Homepage
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Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres useroffice@ceric-eric.eu.  

Wnioski należy składać do 1 marca (możliwa ocena wstępna i poprawa wniosku)oraz 30 marca 2018 

r. (dla doświadczonych użytkowników infrastruktury badawczej konsorcjum). 

  

 

FULBRIGHT – RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW 

 

Komisja Fulbrighta zachęca do udziału w 3 programach stypendialnych, na które właśnie ruszył nabór. 

1. Marzysz o studiach w USA? Zaaplikuj o stypendium Fulbright Graduate Student Award! Komisja 

Fulbrighta czeka na twoje zgłoszenie do 27 kwietnia. https://goo.gl/DaQrXm 

2. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza ambitnych doktorantów zainteresowanych 

wyjazdem badawczym do USA do aplikowania o stypendium Fulbright Junior Award 2019-20. Nabór 

wniosków trwa do 15 maja. https://goo.gl/RHHV1j 

3. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza pracowników naukowych zainteresowanych 

wyjazdem badawczym do USA do aplikowania o stypendium Fulbright Senior Award 2019-20. Nabór 

wniosków trwa do 30 maja.https://goo.gl/XGQva4 

 Wydarzenia na facebooku, gdzie prezentowane będą wskazówki dla osób aplikujących: 

Studia w USA, program Fulbright Graduate Award:  

https://www.facebook.com/events/313438749178113 

Doktoranci, program Junior Research Award: https://www.facebook.com/events/331341840687384 

Pracownicy naukowi, program Fulbright Senior Award: 

https://www.facebook.com/events/153824758525246 

Zachęcamy do aplikowania! 

Źródło: Fulbright Polska 

 

Opracował: Mikołaj Zadrożny 

mailto:useroffice@ceric-eric.eu
https://goo.gl/DaQrXm
https://goo.gl/RHHV1j
https://goo.gl/XGQva4
https://www.facebook.com/events/313438749178113
https://www.facebook.com/events/331341840687384/
https://www.facebook.com/events/153824758525246/

