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12/04/2017 (środa) 

WARSZTATY 
„Participant Portal bez tajemnic – złóż wniosek do programu 

Horyzont 2020” 
 

które odbędą się w Bibliotece Uniwersyteckiej, s. S2 103, ul. Oczapowskiego 12B w godz.  09:30 – 12:00. 
Praktyczne warsztaty, umożliwiające uczestnikom zapoznanie się z działaniem serwisów Komisji 
Europejskiej na temat badań i rozwoju ( Participant Portal i CORDIS), a w nich m.in.: dokumentacja 
konkursowa, możliwości aplikowania, tworzenie profilu naukowca, instytucji badawczej czy 
przedsiębiorstwa, poszukiwanie partnerów do współpracy. Zagadnienia te zostaną przedstawione przez 
panią Agnieszkę Murzec-Wojnar i pana Mikołaja Zadrożnego 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
http://www.uwm.edu.pl/rpk
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OFERTY STYPENDIALNE 

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty grantów i stypendiów dla 

naukowców (podane wg terminów składania wniosków):  

 Kanada (University of Alberta) - Polish Doctoral Research Fellowship; termin aplikowania: 10 
kwietnia 2017; http://www.wirth.ualberta.ca/en/Awards/Polish.aspx 

 Szwajcaria - stypendium w CERN dla doktorantów; 12 kwietnia 2017; http://jobs.web.cern.ch/join-
us/doctoral-student-programme 

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

 Francja – Nagroda im. Szolema Mandelbrojta dla matematyka; 16 kwietnia; 
http://www.institutfrancais.pl/pl/evs/zakres-matematyka-2017 

 Polska – Nagroda im. Kotarbińskiego, humanistyka; 28 kwietnia; 
http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/nagroda-im-t-kotarbinskiego 

 Fundacja Nutricia – granty i stypendia dla młodych oraz doświadczonych badaczy; 30 kwietnia 
2017; http://fundacjanutricia.pl/wp-content/uploads/2017/01/konkurs-grantowy-2017-Fundacja-
NUTRICIA.pdf 
Mathematics dla osób po doktoracie; termin: 30 kwietnia 2017; 
https://fellowship.ercim.eu/information 

 Europa – stypendia badawcze PAU dla humanistów; termin: 10 maja 2017; 
http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich 

 Różne kraje – granty National Geographic Society: Early Career Grant, Standard Grant; najbliższy 
termin: 1 kwietnia 2017; kolejny 1 lipca 2017; http://www.nationalgeographic.org/grants/how-to-
apply 

 Francja – miesięczne pobyty badawcze dla osób po doktoracie; 16 maja 2017; 
http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy  

 USA – stypendia Pol.-Am. Komisji Fulbrighta dla doktorantów (Junior Award); 19 maja 2017; 
http://www.fulbright.edu.pl/junior-award 

 

 

POLSKA WYKORZYSTAŁA PONAD 218 MLN EURO Z HORYZONTU 2020 

 

Po 323 konkursach Polska zainkasowała dofinansowanie w wysokości 218,44 mln euro z Programu 

Ramowego Horyzont 2020. Tym samym odnotowała wskaźnik sukcesu na poziomie 11,90%  

w odniesieniu do przyjętych do finansowania wniosków projektowych oraz 7,02% w odniesieniu do 

przyznanego finansowania. Średnie wskaźniki sukcesu dla wszystkich państw członkowskich to 

odpowiednio 14,88% dla liczby uczestnictw i 11,53% dla przewidywanego dofinansowania. Statystyki 

uczestnictwa plasują zatem polskie podmioty na 15. miejscu wśród 28 państw UE. 
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Z całości wydatkowanego dotychczas budżetu zdobyliśmy ok. 1%. Jesteśmy liderem w Europie 

Środkowo-Wschodniej, ale nadal daleko nam do europejskiej czołówki – Wielkiej Brytanii, Niemiec, 

Hiszpanii i Włoch. 

Najwięcej polskich uczestnictw znajdziemy w projektach realizowanych w ramach działań Marii 

Skłodowskiej-Curie, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, energii, infrastrukturach 

badawczych, transporcie czy wreszcie w instrumencie MŚP. 

Najczęściej o środki Horyzontu 2020 aplikują w kolejności polskie: uczelnie, instytuty badawcze i PAN, 

przemysł (przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa – MŚP), oraz administracja publiczna  

i samorządowa. Najwięcej środków (prawie 64 mln euro) pozyskały instytuty – liderem został Instytut 

Chemii Bioorganicznej PAN. Tuż za nim plasuje się Uniwersytet Warszawski. Spośród MŚP wyróżniają 

się Fundingbox Accelarator sp. z o.o., a z przedstawicieli dużego przemysłu Selena Labs sp. z o.o.. 

W ujęciu regionalnym, zarówno w kontekście liczby uczestnictw w projektach, jak i pozyskanego 

dofinansowania, na pierwszym miejscu plasuje się województwo mazowieckie, pozyskując prawie 50% 

zdobytych funduszy. Na dalszych pozycjach są województwa: wielkopolskie, małopolskie, pomorskie, 

dolnośląskie, łódzkie i śląskie. 

Statystyki uczestnictwa Polski w PR H2020- Raport skrocony po 323 konkursach 

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl) 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PARTNERSTW  

PUBLICZNO-PUBLICZNYCH W HORYZONCIE 2020 

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania partnerstw publiczno-

publicznych w ramach oceny działalności Programu Ramowego Horyzont 2020. Swoją opinię na ten 

temat mogą wyrazić naukowcy, przedsiębiorcy, osoby i organizacje finansujące badania naukowe oraz 

wszyscy zainteresowani, którzy brali udział w programie  Horyzont 2020. Konsultacje trwają do 30 

kwietnia. 

Ankieta jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Art185PublicConsultation 

Więcej informacji tutaj.  

Źródło: Komisja Europejska (ec.europa.eu) 

 

 

 

http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2017/03/Statystyki-uczestnictwa-Polski-w-PR-H2020-Raport-skrocony-po-323-konkursach.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Art185PublicConsultation
http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation_en.htm
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FULBRIGHT SENIOR AWARD – STYPENDIA W USA DLA BADACZY ZE STOPNIEM 

DOKTORA 

Do 16 czerwca trwa nabór zgłoszeń na stypendia Fulbright Senior Award. Swoje aplikacje mogą 

przesyłać osoby, które spełniają warunki konkursowe, czyli m.in. są obywatelami polskimi (nie mają 

podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA), posiadają co 

najmniej stopień naukowy doktora oraz są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi 

uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów 

naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce.  Środki w konkursie przeznaczone są na 

realizację własnych projektów badawczych, bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach 

amerykańskich bądź w placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. 

Stypendium może trwać od czterech do dziewięciu miesięcy.  

Więcej informacji tutaj.   

Źródło: Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta (fulbright.edu.pl) 

 

ERC CONSOLIDATOR GRANT 2017 – PIERWSZE STATYSTKI 

 

9 lutego zakończył się nabór wniosków w konkursie na Consolidator Grant Europejskiej Rady ds. Badań 

Naukowych (European Research Council – ERC). Swoje aplikację złożyło 2 539 naukowców. Jest to 10% 

wzrost w stosunku do poprzedniego naboru.  

W przypadku poszczególnych paneli rozłożenie wniosków wygląda następująco:  

- nauki fizyczne i inżynieryjne: 1 147 wniosków (45%) 

- nauki o życiu: 781 (31%) 

- nauki społeczne i humanistyczne: 611 (24%). 

ERC przeznaczy 575 milionów euro na sfinansowanie projektów w zakończonym konkursie. 

Więcej informacji tutaj.   

 

 

 

 

http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/
https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/Applications-for-2017-ERC-CoG.pdf
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KONKURS L'ORÉAL POLSKA DLA KOBIET I NAUKI 2017 

 

Do 30 kwietnia trwa nabór wniosków w ramach konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2017, który 

ma na celu promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do 

kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Od 2016 roku 

nagrody są przyznane w trzech kategoriach: 

1) prace magisterskie – skierowana do studentek (do 25 roku życia), które rozpoczynają prace 

badawcze prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra – do zdobycia jest jedno stypendium.  

2) prace doktorskie – przeznaczona dla doktorantek (do 35 roku życia), które kończą prace nad swoją 

rozprawą doktorską - do zdobycia są dwa stypendia. 

3) prace habilitacyjne – zarezerwowana dla badaczek (do 45 roku życia), które kończą prace nad swoją 

pracą habilitacyjną - do zdobycia są trzy stypendia. 

Wnioski składane w konkursie muszą dotyczyć badań prowadzonych w obszarze Nauk o życiu.   

W aktualnej edycji wprowadzono dwuetapowy proces ewaluacji prac.  

Więcej informacji tutaj.   

Źródło: L'ORÉAL Polska (lorealdlakobietinauki.pl) 

 

 

 

 

JUŻ 100 TYSIĘCY NAUKOWCÓW OTRZYMAŁO GRANTY MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 

 

7 marca Unia Europejska (UE) świętowała przyznanie stutysięcznego grantu w ramach akcji Marii 

Skłodowskiej-Curie (MSCA) w Horyzoncie 2020. Aby podkreślić rangę tego zdarzenia, 30 najbardziej 

obiecujących stypendystów (po jednym reprezentancie każdego kraju członkowskiego UE oraz 

Kolumbii i Nowej Zelandii) zostało wybranych do przedstawienia wkładu działań UE w rozwijanie 

doskonałości w nauce i wspieranie mobilności naukowców. Wybrana grupa naukowców posiada 

niezwykły potencjał, otrzymali oni najwyższe oceny podczas ewaluacji wniosków w konkursach  

o stypendia indywidualne w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie w 2016 roku.  

Granty MSCA są przyznawane od 20 lat, od samego początku udział kobiet naukowców w programie 

http://lorealdlakobietinauki.pl/dla-kandydatek/
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był wyjątkowo duży. 18 spośród wybranych 30 badaczy to kobiety, jedna z nich, dr Lidia Trusilewicz, 

jest z Polski. 

Więcej informacji tutaj.   

 

 

Opracował: Mikołaj Zadrożny 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-426_en.htm

