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SZKOLENIE
„Jak skutecznie promować własne wyniki badań podczas
wystąpień publicznych i poprzez media społecznościowe”
które odbędzie się w HP Hotel Park, Al. Warszawska 119 w Olsztynie w godz. 10:00 – 13:15.
Szkolenie skierowane jest do naukowców, którzy chcieliby poznać sposoby skutecznego
komunikowania się, budowania PR naukowego oraz umiejętności zaprezentowania swojej osoby
jako potencjalnego partnera w projekcie naukowym. Program spotkania oraz formularz
zgłoszeniowy będzie 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):
USA – granty na prace doktorskie z nauczania angielskiego; 20 kwietnia 2016;
http://www.tirfonline.org/research-grants/doctoral-dissertation-grants
•

• Szwajcaria - stypendium w CERN dla doktorantów; termin: 26 kwietnia 2016;
http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme
• Fundacja Nutricia - granty i stypendia zagraniczne; termin: 30 kwietnia 2016;
http://fundacjanutricia.pl/granty-i-stypendia/

•

• Europa - stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics dla osób
po doktoracie; termin: 30 kwietnia 2016;
https://fellowship.ercim.eu/information
• USA – stypendia Fulbright Senior Award (doktor, profesor) oraz Fulbright Junior
Advanced Research Award (doktoranci); termin: 15 maja
2016;http://www.fulbright.edu.pl/pl/category/programy/dla-polakow/
• Wiedeń/Londyn/Rzym – stypendia badawcze, doktoranci, po doktoracie, prof.; termin: 15
maja 2016; http://pau.krakow.pl/index.php/2008031766/StypendiaFundacji-Lanckoronskich.html
• Francja – stypendia naukowe rządu francuskiego dla osób po doktoracie; 16 maja
2016; http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/stypendiabgf/bgf-pobytbadawczy/#
• Różne kraje w Europie - stypendia EURIAS dla osób po doktoracie; termin składania
wniosków: 8 czerwca 2016; http://www.2017-2018.eurias-fp.eu/types-fellowships
• Konkursy NCN: OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 oraz POLONEZ 2; termin: 15 czerwca
2016; https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-03-15-ogloszenie-konkursow
• Różne kraje – grant badawczy National Geographic; 19
czerwca 2016;http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/gef/northeneuroperesearch/
• Stypendia naukowe POLITYKI; doktoranci i osoby po doktoracie; 19
czerwca;http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1571299,1,rusza16edycja-nagrod-naukowych-polityki.read
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• Różne kraje – stypendia EMBO na krótkie pobyty badawcze; wnioski można przesyłać cały
rok, min. 3 msc. przed planowaną wizytą; http://www.embo.org/fundingawards/fellowships/short-term-fellowships#about

GRUZJA KRAJEM STOWARZYSZONYM Z PROGRAMEM HORYZONT 2020
Komisja Europejska poinformowała, że Gruzja jest uznawana za kraj stowarzyszony z programem
Horyzont 2020 w konkursie MSCA-RISE-2016, mimo braku sfinalizowania procesu stowarzyszenia.
Podpisanie stosownej umowy jest planowane na pierwsze półrocze 2016 r.
Aktualną listę krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 można znaleźć w
serwisie Participant Portal.

OGŁOSZENIE KONKURSU POLONEZ 2 (NCBIR)
Regionalny Punkt Kontaktowy informuje, że Narodowe Centrum Badań ogłosiło konkurs POLONEZ 2
na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy, zwane dalej
„stażami badawczymi”. Konkurs współfinansowany jest z programu Horyzont 2020 w ramach działań
Maria Skłodowska-Curie (COFUND).
POLONEZ to konkurs adresowany do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić
badania naukowe w polskich jednostkach.
Adresat konkursu: osoba posiadająca stopień doktora lub przynajmniej 4 lata doświadczenia
badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy, która w okresie 3 lat przed terminem ogłoszenia
konkursu nie mieszkała, nie pracowała ani nie studiowała w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.
Czas pobytu naukowca w Polsce: 12 miesięcy lub 24 miesiące.
Naukowiec otrzymuje:
1. wynagrodzenie (w tym mobility allowance): 4 350 EUR brutto/miesiąc (umowa o pracę; kwota
obejmuje wszystkie koszty pracodawcy),
2. dodatek rodzinny: 300 EUR brutto/miesiąc (dla osób przyjeżdżających z rodzinami na okres co
najmniej 3 miesięcy),
3. grant badawczy,
4. program szkoleń rozwijających różnorodne kompetencje stażysty.
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Jednostka otrzymuje koszty pośrednie w wysokości 20%.

Termin składania wniosków: 15.06.2016r.
Więcej szczegółów tutaj.

FINANSOWANIE KOSZTÓW UDZIAŁU W PRZEDSIĘWZIĘCIU MIĘDZYNARODOWYM
MNiSW przyjmuje wnioski o finasowanie kosztów wkładu krajowego na rzecz udziału we wspólnym
międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury
badawczej. Wniosek składa się w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP.
Więcej informacji tutaj.

FUNDUSZE NA PROJEKTY W ZAKRESIE EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII
194 mln euro przeznacza Komisja Europejska na sfinansowanie projektów w zakresie Efektywnego
wykorzystania energii w latach 2016- 2017.
W Programie Pracy na lata 2016-2017 przewidziano wsparcie dla innowacyjnych projektów
dotyczących:


badań i demonstracji technologii i rozwiązań bardziej energooszczędnych;



rozwiązań, jakie należy wprowadzić, aby usunąć bariery rynkowe oraz poprawić umiejętności i
poszerzyć wiedzę w następujących obszarach:

1. konsumenci
2. budynki
3. ogrzewanie i chłodzenie
4. przemysł, usługi i produkty
5. finansowanie działań w zakresie zrównoważonej energii.
Więcej informacji w serwisie EASME.
Źródło: KPK

NEWSLETTER INFORMACYJNY RPK NR

04/2016(KWIECIEŃ)

EUROPEJSKA RADA DS. BADAŃ NAUKOWYCH OGŁOSIŁA WYNIKI KONKURSU ERCADG-2015
Europejska Rada ds. Badań Naukowych – ERC ogłosiła wyniki konkursu dla doświadczonych
naukowców ERC-AdG-2015.
Przyznano 277 grantów. Jedynym polskim laureatem jest prof. Grzegorz Pietrzyński z Obserwatorium
Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, który będzie realizował projekt CepBin: A sub-percent
distance scale from binaries and Cepheids. Budżet tego 5-letniego projektu wynosi 2.360.500 euro.
Więcej informacji – na stronie ERC.
Źródło: KPK

OTWARTY KONKURS MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – COFUND
Komisja Europejska otworzyła konkurs MSC COFUND.
Do 29 września 2016 r. instytucje mogą składać wnioski o dofinansowanie programów studiów
doktoranckich oraz programów stypendialnych umożliwiających przyjmowanie zagranicznych
naukowców.
Obecnie w Polsce realizowane są trzy tego typu projekty: międzynarodowe studia doktoranckie
realizowane przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – ‘Bio4Med’ oraz przez
Instytut Chemii Fizycznej PAN (NaMeS). Natomiast Narodowe Centrum Nauki realizuje grant na
program stypendialny ‘POLONEZ’.
Źródło: KPK

OTWARTY KONKURS MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – INDIVIDUAL FELLOWSHIP
Komisja Europejska ogłosiła konkurs Marii Skłodowskiej-Curie – Individual Fellowship (IF).
Ten rodzaj działań MSCA obejmuje dwa typy projektów: (1) European Fellowships, które umożliwiają
realizację grantu od 12 do 24 miesięcy w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym. W ich ramach
dostępne są także granty związane z powrotem do kariery naukowej po co najmniej 12 miesięcznej
przerwie oraz granty reintegracyjne umożliwiające powrót naukowcom do Europy; (2) Global
Fellowships dają możliwość realizacji grantu najpierw w kraju trzecim (na zasadzie oddelegowania od
12 do 24 miesięcy, przy wyborze kraju obowiązuje reguła mobilności), a następnie obowiązkowy 12
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miesięczny powrót do Europy (nie obowiązuje reguła mobilności, można grant realizować także w
Polsce).
Szczegóły dotyczące konkursu tutaj.

Opracował: Mikołaj Zadrożny

