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ZBUDUJ SWOJĄ MIĘDZYNARODOWĄ KARIERĘ NAUKOWĄ JUŻ DZIŚ – 

KONFERENCJA 
 

Zachęcamy wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją karierę naukową do udziału w konferencji, która 
odbędzie się 11 kwietnia br. w Hotelu HP Park w Olsztynie . Konferencja dedykowana jest zarówno 
doktorantom, młodym naukowcom jak i naukowcom z dużym doświadczeniem oraz wszystkim 
zainteresowanym tematyką konferencji. Spotkanie poświęcone będzie nowym ofertom konkursów, 
stypendiów i grantów.  
 
W programie:  
- oferty programu DAAD  
- program L’Oréal Polska – dla Kobiet i Nauki 
- Kim jest „Fulbrighter” – sylwetka i praktyczne doświadczenia stypendystki 
- NAWA – program dla naukowców i dla instytucji 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona do 50 osób. O możliwości 

uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja będzie dostępna wkrótce na stronie 

www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce "Szkolenia". Informacje zostaną przesłane również przez pocztę 

wewnętrzną Info UWM.  

 

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 2019 – nie przegap terminów! 

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (wg terminów składania wniosków): 
 

 

 National Geographic – kolejna edycja prestiżowego grantu na projekty pomocowe - Early 
Career Grant 
Termin: 10 kwietnia 2019 
 

 Włochy – stypendium Begliasco  
Termin: 15 kwietnia 2019 
 

 Japonia - Stypendium Uniwersytetu Organizacji Narodów Zjednoczonych, nauki przyrodnicze 
Termin: 19 kwietnia 2019 
Więcej stypendiów Uniwersytetu ONZ 
 

 Kanada – stypendium dla polskich doktorantów 
Termin: 24 kwietnia 2019 
 

 Europa – roczne stypendium dla doktorantów 
Termin: 30 kwietnia 2019 
 

 Włochy – Tech4Culture, PhD program 
Termin: 7 maja 2019 
 

 Europa – Wiedeń, Rzym, Londyn i inne - Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z 
Brzezia Lanckorońskich  
Termin: 10 maja 2019 

 

 Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje  
aplikacje przyjmowane non-stop 

 
 Dowolny kraj - stypendia European Molecular Biology Organisation dla naukowców na 

każdym etapie kariery  
             aplikacje przyjmowane non-stop 

 
 
 
Źródło: KPK 

 

 

 

https://www.nationalgeographic.org/grants/process-and-timeline/
https://www.nationalgeographic.org/grants/process-and-timeline/
http://bfny.org/en/apply/requirements
https://ias.unu.edu/en/admissions/degrees/phd-in-sustainability-science-2019.html#overview
https://www.humanrightscareers.com/magazine/un-scholarships/?fbclid=IwAR1c4hNWmuwOQpSkp71CkQZA2TpZycLiOTShwVg0VkHAi43uqsVGr1e2NS8
https://www.ualberta.ca/wirth-institute/fellowship-awards/doctoral-research-fellowships/poland
https://www.ualberta.ca/wirth-institute/fellowship-awards/doctoral-research-fellowships/poland
https://fellowship.ercim.eu/information
https://fellowship.ercim.eu/information
https://tech4culture.unito.it/2019/02/second-call-now-open/
https://tech4culture.unito.it/2019/02/second-call-now-open/
http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich
http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich
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
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
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H2020 LEGAL/FINANCE TRAINING - WARSZTATY 
 

14-15 marca nasze biuro wzięło udział  

w szkoleniu,,H2020 Legal/ Finance Training''. Szkolenie 

prowadziła Melanie Büscher, która podzieliła się z nami 

swoim 10-letnim doświadczeniem z zakresu finansów  

w programach ramowych UE.  Omówione zostały 

kwestie, które często stanowią problem dla osób 

aplikujących i realizujących projekty w ramach 

Horyzont2020, m.in. udział w projekcie stron trzecich 

(np. podwykonawstwo), faktury wewnętrzne, 

najczęstsze błędy w szacowaniu budżetu, prawa 

własności intelektualnej etc.  Warsztaty oparte były  

w głównej mierze na case study co miało przełożenie na ich efektywność. Wspólnie  

z przedstawicielami pozostałych Regionalnych Punktów Kontaktowych z całej Polski dyskutowaliśmy  

o problemach i zapytaniach, z którymi spotykamy się podczas naszej pracy przy projektach UE.   

 

DZIEŃ Z HORYZONTEM 2020 

Wydarzenie odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem 

Technologii PW. Współorganizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerami 

wydarzenia są Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej 

oraz Sieć KPK Regionalnych Punktów Kontaktowych.  

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z wybranymi przykładami polskich projektów realizowanych 

w ramach programu Horyzont 2020 oraz możliwościami aplikowania w konkursach w latach 2019-

2020.  

 

W dalszej części wydarzenia będą Państwo mogli wziąć udział w krótkich równoległych sesjach 

tematycznych prowadzonych przez ekspertów KPK nt. wybranych działań w programie Horyzont 2020 

i szczegółowych zasad aplikowania w otwartych konkursach. Zapraszamy również na indywidualne 

konsultacje z ekspertami.  

Rejestracja: 

https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-z-horyzontem-2020 

Źródło:KPK 

 

https://www.facebook.com/MNiSW/
https://www.facebook.com/cziitt/
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-z-horyzontem-2020&fbclid=IwAR0WP0LjX2um3VzNu1K3WiNpBMGhRktEy8-Tdc-xLblJtqHQKrk3jpfyums
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ICT PROSPERS DAY 2019 W HELSINKACH 

W dniach 19-20 września 2019 r. Komisja Europejska organizuje w Helsinkach ICT Proposers’ Day 2019 

– największe spotkanie informacyjno-brokerskie dla obszaru ICT (Information and Communication 

Technologies) w programie Horyzont 2020. Podczas tego spotkania prezentowane będą tematy 

konkursów związanych z ICT w ostatnim roku programu H2020. Ma to na celu ułatwienie nawiązania 

kontaktów i prezentację pomysłów projektowych z obszaru ICT.  

Tematy z Programu Pracy LEIT-ICT 2020 są pogrupowane w następujące bloki: 

- Artificial Intelligence and Technologies for Digitising European Industry and Economy 

- European Data Infrastructure: HPC, Big Data and Cloud technologies 

- 5G 

- Next Generation Internet (NGI) 

- Cross-cutting activities 

- International Cooperation activities 

- Digitizing and transforming European industry and services: digital innovation hubs and platforms 

- Platforms and Pilots 

- Cybersecurity 

 

Po szczegóły zapraszamy tu: http://www.kpk.gov.pl/?p=47461 

 
 

 

Źródło: KPK 

 

 

SPOTKANIE BROKERSKIE W OBSZARZE FOOD SECURITY I KET-B 

3 lipca 2019 r. w Brukseli odbędzie się spotkanie brokerskie dotyczące obszaru Food Security i KET-B. 

http://www.kpk.gov.pl/?p=47461&fbclid=IwAR1UsJDMlMRDSIiwbkiezhmCF7vlNeK0CNrDNE2UFk8H4egiIhm-PlOyhYs


  NEWSLETTER   INFORMACYJNY   RPK NR  03/2019(MARZEC) 
 

Celem spotkania jest aby podmioty oraz osoby prywatne zainteresowane dofinansowaniem projektów 

z KE z tych obszarów zaprezentowały i omówiły swe pomysły w międzynarodowym środowisku), ale 

także nawiązały różnorodne kontakty międzynarodowe i współpracę. Wszystko to w efekcie, może dać 

początek rozwoju konsorcjów w projektach H2020. 

Na spotkaniu dostępne będą też porady ,,z pierwszej ręki'', wsparcie ze strony Komisji Europejskiej i 

krajowych punktów kontaktowych. 

Szczegóły: 

https://www.ncp-biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=242 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-info-day-societal-challenge-
2-calls-proposals-2020 

 

Źródło: ec.europa.eu 

 

 

SEAL OF EXCELLENCE DLA MŚP 

 

Od 1 kwietnia do 29 listopada trwa nabór wniosków w ramach konkursu 1/1.1.1/2019 MSP - SEAL OF 

EXCELLENCE organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest on skierowany do firm 

z sektora MŚP, które w ciągu ostatnich 18 miesięcy złożyły wniosek do Fazy II SME Instrument w 

programie Horyzont 2020 i otrzymały certyfikat Seal of Excellence (z powodu braku środków nie 

otrzymały dofinansowania).  

Szczegóły konkursu dostępne tu 

Źródło: NCBR 

SZANSA DLA START-UPÓW – KONKURS HISZPAŃSKIEJ FIRMY 

Hiszpańska firma Irsus Innovation Radar uruchomiła konkurs dla start-upów z całej Europy. Celem jest 

pomoc technologicznym start-upom w dotarciu na rynki międzynarodowe. W ramach projektu 

oferowane jest bezpłatne wsparcie i porady w zakresie pozyskiwania funduszy, rozwoju umiejętności 

przedsiębiorczych, promocji i współpracy. Termin zamknięcia naboru: 31 marca 2019 r. 

https://www.ncp-biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=242
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-info-day-societal-challenge-2-calls-proposals-2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-info-day-societal-challenge-2-calls-proposals-2020
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=33297&L=54
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Zaproszenie skierowane jest do firm (MŚP) posiadających  doświadczenie w zakresie programów 

Horyzont 2020, 7. Program Ramowy (granty, Instrument MŚP lub systemy finansowania 

kaskadowego). 

Formularz dostępny tu 

Szczegóły konkursu dostępne tu 

Źródło: KPK 

 

NOWE KONKURSY W OBSZARZE ENERGIA 

 W programie Horyzont2020 dostępnych jest aż 16 nowych tematów związanych z efektywnością 

energetyczną. Tym razem nacisk położony jest na kwestie związane z efektywnością energetyczną. 

Wnioski projektowe można składać do 3 września 2019 r. Komisja Europejska czeka na Państwa 

pomysły.  

W ramach projektów mogą Państwo zająć się między innymi problematyką ubóstwa energetycznego, 

innowacyjnych rozwiązań obniżających koszty renowacji budynków, odzyskiwania ciepła odpadowego 

z przemysłu czy tworzenia nowych schematów finansowania przedsięwzięć w dziedzinie efektywności 

energetycznej. 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych konkursów znajdują się tu. 

Źródło: KPK 

 

 

 

Opracowała: Ewelina Sobocińska 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduDZKJgn1xoZlBzuLqvD1eAgdr7C-zZKV9rOgkMiNHK7Rw9w/viewform
https://irsus.eu/open-call/
https://www.kpk.gov.pl/?p=47527&znewsletter=20marca2019

