
  NEWSLETTER   INFORMACYJNY   RPK NR  4/2015(KWIECIEŃ) 

 

 
 

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: 

17/04/2015 (piątek) 

SZKOLENIE 
„Nowy horyzont dla rozwoju” 

 
które odbędzie się w Parku Naukowo-Technologicznym ul. Władysława Trylińskiego 2 w godz.  10:00 – 

13:30 
Szkolenie skierowane jest głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start-upów i spółek 

typu spin-out, jak również parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów i 
innych organizacji skupiających podmioty z sektora MŚP. Zapraszamy również naukowców chcących 

rozpocząć współpracę z MŚP, zainteresowanych pozyskaniem finansowania w zakresie Horyzontu 
2020 ze szczególnym uwzględnieniem Instrumentu MŚP oraz Fast Track to Innovation. Program 

spotkania oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce 
„Szkolenia” 

 

 

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.uwm.edu.pl/rpk
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 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ NA FACEBOOKU  

www.facebook.com/RPKOlsztyn 

 

OFERTY STYPENDIALNE 

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

 Turcja – stypendia badawcze; doktoranci i osoby po doktoracie (do 35 r.ż.); termin: 20 kwietnia 
2015; http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-
programmes/2216/content-scope-of-the-support 

 Grant dla doktorantów, TIRF-British Council, nauczanie angielskiego; 22 kwietnia 2015; 
http://www.britishcouncil.pl/wydarzenia/granty-dla-doktorantow-tirf-british-council-2015 

 Szwajcaria - stypendium w CERN dla doktorantów; termin: 28 kwietnia; 
http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme  

 Europa – stypendium ERCIM (informatyka, matematyka), osoby po doktoracie; termin: 30 
kwietnia https://fellowship.ercim.eu/information  

 Polska – granty Fundacji Nutricia; żywienie człowieka; termin: 30 kwietnia 2015 
http://fundacjanutricia.pl/granty-badawcze/ 

 USA – stypendium Fulbright Junior Research Award – doktoranci: 
http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-junior-advanced-research-award/ oraz Fulbright Senior 
Award (doktor, profesor): http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-senior-award/; termin 
składania wniosków: 30 kwietnia 2015 

 Francja – stypendia na pobyt badawczy dla osób po doktoracie; termin: 1 maja; 
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/prezentacja2/bgf-pobyt-badawczy/  

 Włochy (Uniwersytet w Turynie) – stypendia badawcze; termin: 5 maja 2015; 
http://www.train2move.unito.it/login.html  

 Wiedeń/Londyn/Rzym – stypendia badawcze, doktoranci, po doktoracie, prof.; termin: 15 maja 
2015; http://pau.krakow.pl/index.php/2008031766/Stypendia-Fundacji-Lanckoronskich.html 

 Różne kraje – grant badawczy National Geographic Society; 31 maja 2015; 
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/gef/northen-europe-research/  

  Polska – konkurs Polpharma na projekt badawczy; 1 czerwca 2015; 
http://www.polpharma.pl/fundacja/konkurs-na-projekt-badawczy/ 

 Europa – ERC Advanced Grant (H2020) dla doświadczonych naukowców;  
2 czerwca 2015; http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620 

 Różne kraje - stypendia badawcze EURIAS dla naukowców po doktoracie;   
5 czerwca 2015; http://www.2016-2017.eurias-fp.eu/call-applications  

 Wybrany kraj – granty M. Skłodowskiej-Curie (H2020); 10 września 2015; European Fellowship: 
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638 oraz Global Fellowship: 
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643

 

http://www.facebook.com/RPKOlsztyn
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/2216/content-scope-of-the-support
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/2216/content-scope-of-the-support
http://www.britishcouncil.pl/wydarzenia/granty-dla-doktorantow-tirf-british-council-2015
http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme
https://fellowship.ercim.eu/information
http://fundacjanutricia.pl/granty-badawcze/
http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-junior-advanced-research-award/
http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-senior-award/
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/prezentacja2/bgf-pobyt-badawczy/
http://www.train2move.unito.it/login.html
http://pau.krakow.pl/index.php/2008031766/Stypendia-Fundacji-Lanckoronskich.html
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/gef/northen-europe-research/
http://www.polpharma.pl/fundacja/konkurs-na-projekt-badawczy/
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620
http://www.2016-2017.eurias-fp.eu/call-applications
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643
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WYSZUKIWARKA PARTNERÓW DO PROJEKTÓW PROGRAMU HORYZONT 2020 

Od początku marca b.r. działa nowe narzędzie internetowe do poszukiwania partnerów do 

przygotowywanych wniosków projektowych z obszaru transportowego w ramach programu Horyzont 

2020. Narzędzie to (Partner Search Tool) ma na celu wspierać autorów propozycji projektowych przy 

budowaniu konsorcjów. Zachęcamy koordynatorów do korzystania z tej usługi. Link do wyszukiwarki 

znajduje się tutaj. 

Źródło: kpk.gov.pl 

 

GRANTY NA GRANTY II EDYCJA 

Ruszyła II edycja programu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach 

badawczych Unii Europejskiej”. 

Jego celem jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o realizację projektów  

w ramach programów badawczych Unii Europejskiej w tym do programu Horyzont 2020. Wsparcie jest 

skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym 

projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum. 

W ramach programu wnioskodawcy mogą uzyskać środki finansowe na działania związane  

z przygotowaniem wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej w odpowiedzi 

na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią 

podmiot, w tym na refundację poniesionych kosztów. 

W 2015 roku nabór wniosków w ramach programu będzie trwał do 31 grudnia i ma charakter ciągły. 

Szczegółowy dotyczące naboru wniosków dostępne są na stronie MNiSW. 

 

ICT EVENT 2015 

Regionalny Punkt Kontaktowy zaprasza na ICT 2015 Event - największe międzynarodowe spotkanie 

informacyjno – networkingowe pod kątem uczestnictwa w projektach Programu Horyzont 2020  

w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, które odbędzie się w dniach 20-22.10 br.  

w Lizbonie (Portugalia), pod hasłem  ICT 2015 Innovate, Connect, Transform. 

Głównym celem tego typu spotkań jest ułatwienie nawiązywania kontaktów pomiędzy potencjalnymi 

wnioskodawcami (naukowcami, wynalazcami, politykami oraz przedstawicielami przedsiębiorstw  

http://transport-ncps.net/services/partner-search/partner-search.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/program-granty-na-granty-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej-nabor-wnioskow-w-ramach-ii-edycji.html
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i organizacji pozarządowych z sektora ICT) zainteresowanymi udziałem w konkursach ICT w ramach 

Programu Horyzont 2020 (a wcześniej w ramach 6 i 7 Programu Ramowego). 

W związku z organizacją tego spotkania Komisja Europejska ogłosiła następujące konkursy: 

1. Student Outreach 

Call for applications for Students, Young Researchers and Innovators - ICT 2015 

Szansa dla studentów, młodych naukowców i innowatorów na wyjazd na spotkanie informacyjno – 

networkingowe – ICT 2015 Innovate, Connect, Transform (w poprzednich latach nazywane ICT 

Proposers Day), który w tym roku organizowany jest w dniach 20-22.10 w Lizbonie. 

40 osobom wybranym na podstawie nadesłanych zgłoszeń KE sfinansuje koszty wyjazdu  

i zakwaterowania podczas spotkania. 

Wnioski należy nadsyłać w terminie: do 31.05.2015. 

Więcej informacji: 

Call for applications for Students, Young Researchers and Innovators - ICT 2015 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-applications-students-young-researchers-and-

innovators-ict-2015 

Guide for Students, Young Researchers and Innovators - ICT 2015 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/guide-students-young-researchers-and-innovators-ict-

2015 

2. Exhibition 

Call for Exhibition - ICT 2015 

Konkurs na składanie wniosków o przygotowanie stoisk podczas spotkania Termin nadsyłania 

propozycji na organizację stoiska został przedłużony do 19.04.2015. 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-exhibition-ict-2015-deadline-proposals-extended-

1942015-1800-cet 

3. Networking 

Call for networking sessions – ICT 2015 

Konkurs na zorganizowanie sesji networkingowych podczas spotkania Termin nadsyłania propozycji: 

30.04.2015. 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-networking-sessions-ict-2015 

 

 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-applications-students-young-researchers-and-innovators-ict-2015
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-applications-students-young-researchers-and-innovators-ict-2015
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/guide-students-young-researchers-and-innovators-ict-2015
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/guide-students-young-researchers-and-innovators-ict-2015
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-exhibition-ict-2015-deadline-proposals-extended-1942015-1800-cet
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-exhibition-ict-2015-deadline-proposals-extended-1942015-1800-cet
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-networking-sessions-ict-2015
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KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU „TOP 500 INNOVATORS”  

10 kwietnia uruchomiono rekrutację do kolejnej edycji programu „Top 500 Innovators”. Jest to już 

ostatnia szansa na udział w tym programie. Top 500 Innovators to 9-tygodniowy program stażowo-

szkoleniowy na najlepszych uczelniach świata na podstawie rankingów wyższych uczelni o zasięgu 

światowym.  

Celem programu jest podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy  

z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Program ma 

przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków na badania tak, aby 

zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki. 

Program jest skierowany do pracowników naukowych i badawczych z polskich jednostek naukowych, 

którzy posiadają tytuł zawodowy magistra i prowadzą badania w obszarze nauk ścisłych, 

przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu lub 

nauk o kulturze fizycznej, a także do pracowników centrów transferu technologii, zajmujących się 

komercjalizacją wyników badań w ramach wymienionych dziedzin nauki. 

Kandydaci mogą się zgłaszać, wypełniając elektroniczny formularz aplikacyjny, w dn. 10 - 30 kwietnia 

2015 r. Rozmowy kwalifikacyjne są zaplanowane na 18-22 maja 2015 r.  

Wyjazdy na najlepsze uczelnie świata odbędą się w 5 grupach w ramowym terminie lipiec – listopad 

2015 r.  

Więcej informacji na http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/rusza-kolejna-edycja-

programu-top-500-innovators.html oraz http://www.nauka.gov.pl/top-500-innovators/ 

 

KONKURS L’OREAL POLSKA DLA KOBIET I NAUKI  

Ruszyły zapisy do kolejnej edycji programu stypendialnego Dla Kobiet i Nauki we współpracy między 

L’Oréal Polska, Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

W 15. edycji konkursu do zdobycia jest pięć rocznych stypendiów: dwa dla doktorantek i trzy dla 

habilitantek. Wysokość stypendiów w tegorocznej edycji wynosi: 30.000 zł w przypadku stypendiów 

doktoranckich i 35.000 zł dla stypendiów habilitacyjnych. Ponadto tradycyjnie już MNiSW przyzna 

każdej laureatce dodatkowe wyróżnienie – pokrycie kosztów wyjazdu na wybraną zagraniczną 

konferencję naukową na terenie Europy. 

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/rusza-kolejna-edycja-programu-top-500-innovators.html
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/rusza-kolejna-edycja-programu-top-500-innovators.html
http://www.nauka.gov.pl/top-500-innovators/
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Projekty badawcze powinny dotyczyć nauk o życiu. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 21 maja 2015 r. 

Więcej na stronie konkursu. 

Źródło: kpk.gov.pl 

 

NAUKA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA I DLA SPOŁECZEŃSTWA – SPOTKANIE 

BROKERSKIE  

Zapraszamy na dzień informacyjny i spotkanie brokerskie poświęcone aktualnie otwartym konkursom 

w obszarze „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”, które odbędzie się w Brukseli 22 

maja 2015 r. Wydarzenie organizowane jest przez międzynarodową sieć krajowych punktów 

kontaktowych SiS.net2, w tym KPK PB UE. 

W spotkaniu mogą wziąć udział zarówno przedstawiciele instytucji badawczych, instytucji publicznych, 

organizacji pozarządowych, a także mali i średni przedsiębiorcy. 

W pierwszej części wydarzenia zaprezentowana zostanie informacja dotycząca zakresu tematycznego 

konkursów w 2015 r.: 

- Making science education and careers attractive for young people (SEAC); 

– Promoting gender equality in research and innovation (GERI); 

– Integrating society in science and innovation (ISSI); 

– Developing governance for the advancement of responsible of responsible research and innovation 

(GARRI). 

Szczegółowy opis tematów dostępny jest w Programie Pracy. 

Druga część dnia poświęcona będzie spotkaniom bilateralnym. W trakcie tych spotkań będzie 

możliwość nawiązania kontaktów z innymi uczestnikami spotkania brokerskiego i omówienia 

wspólnych pomysłów na projekt. 

Udział jest bezpłatny, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Więcej informacji znajduje się na 

stronie wydarzenia. 

Źródło: kpk.gov.pl 

 

 

Opracował: Mikołaj Zadrożny 

http://www.lorealdlakobietinauki.pl/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1635102-part_16_science_with_and_for_society_v2.1_en.pdf
https://www.b2match.eu/horizon-swafs2015

