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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: 

21/05/2015 (czwartek) 

SPOTKANIE INFORMACYJNE 
„Możliwości finansowania badań w programie Horyzont 

2020” 
 

które odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej, s. 116, ul. Oczapowskiego 12B w godz.  09:00 – 11:00 
Celem spotkania będzie przedstawienie informacji o  Programie Ramowym Horyzont 2020, możliwości 
uczestnictwa i realizacji projektów, a także zasad aplikowania o środki finansowe na naukę i innowacje 

w programie ramowym. 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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11/06/2015 (czwartek) 

WARSZTATY 

INDYWIDUALNE STYPENDIA (INDIVIDUAL FELLOWSHIP) MARIE SKŁODOWSKIEJ-CURIE  
W PROGRAMIE HORYZONT 2020 - WSKAZÓWKI JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK 

które odbędą się w Bibliotece Uniwersyteckiej, w sali 307 (ul. Oczapowskiego 12B) w godz. 10:00 – 
12:00 

Warsztaty skierowane są do osób z osób z tytułem naukowym doktora lub z co najmniej 4 letnim 
doświadczeniem w pracy badawczo-naukowej. Program Individual Fellowships stwarza naukowcom 
możliwość rozwijania kariery naukowej poprzez realizację badań w Europie ( European Fellowships) 

oraz poza Europą (Global Fellowships).   

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy wkrótce będzie dostępny na stronie 
www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce „Szkolenia”:  

 
 

 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):  

 

 Szkolenia zagraniczne dla młodych naukowców finansowane przez MNiSW; termin zgłaszania 
kandydatów przez jednostki to: 17 maja 2015; http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-
o-naborze-uzupelniajacym-na-transformation-doc.html  

 Stypendia L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki; termin składania wniosków:  
31 maja 2015; http://www.lorealdlakobietinauki.pl/regulamin.php  

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

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.facebook.com/RPKOlsztyn
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-naborze-uzupelniajacym-na-transformation-doc.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-naborze-uzupelniajacym-na-transformation-doc.html
http://www.lorealdlakobietinauki.pl/regulamin.php
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/gef/northen-europe-research/
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/gef/northen-europe-research/
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 Polska – konkurs Polpharma na projekt badawczy; termin składania wniosków:  
1 czerwca 2015; http://www.polpharma.pl/fundacja/konkurs-na-projekt-badawczy/ 

 Różne kraje – stypendium dla doktorantów (do 27 lat) biomedycyna; termin:  
1 czerwca 2015; http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html 

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

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

 Konkursy NCN: Opus, Preludium, Sonata; termin składania wniosków: 16 czerwca 2015; 
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy  
  

 Nagrody Naukowe POLITYKI – doktoranci i osoby po doktoracie; termin: 30 czerwca 2015; 
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1571299,1,15-edycja-nagrod-
naukowych-polityki.read  

 

 Australia – stypendia Rządu Australijskiego dla doktorantów i osób po doktoracie; termin: 30 
czerwca 2015; https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-
Fellowships/Applications/Pages/Applications.aspx  

 

 Tajwan - stypendia MSZ Tajwanu dla doktorantów, dr, prof. z dziedzin związanych z regionem; 
termin: 30 czerwca 2015; http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/index.aspx  

 Finlandia – stypendium dla doktorantów i osób po doktoracie; termin aplikowania przynajmniej 5 
miesięcy przed planowaną wizytą; 
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships  

 Wybrany kraj – granty M. Skłodowskiej-Curie; termin: 10 września 2015; European Fellowships: 

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638  

 Global Fellowships: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643 

 

Nowe konkursy w obszarze tematycznym „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla 

społeczeństwa” w ramach programu Horyzont 2020 

Regionalny Punkt Kontaktowy informuje, że 22 kwietna br. otwarta została nowa lista tematów  
w obszarze tematycznym „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”. Termin składania 
wniosków wyznaczono na 16 września 2015r. (godz. 17:00). 
Lista tematów konkursowych przedstawia się następująco: 
Konkursy nakierowane na poprawę atrakcyjności nauczania w zakresie nauk ścisłych(tzw. STEM: 
science, technology, engineering, mathematics) i kariery naukowej wśród młodych ludzi: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
seac-2015-1.html 

http://www.polpharma.pl/fundacja/konkurs-na-projekt-badawczy/
http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620
http://www.2016-2017.eurias-fp.eu/call-applications
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1571299,1,15-edycja-nagrod-naukowych-polityki.read
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1571299,1,15-edycja-nagrod-naukowych-polityki.read
https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Applications/Pages/Applications.aspx
https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Applications/Pages/Applications.aspx
http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/index.aspx
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-seac-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-seac-2015-1.html
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1.            Innowacyjne sposoby na poprawę atrakcyjności edukacji w zakresie dziedzin ścisłych  
i zachęcenie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej 
Konkursy nakierowane na zachęcenie społeczeństwa europejskiego do włączania się w różne działania 
naukowe i innowacyjne: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-issi-
2015-1.html 
2.            Działania upowszechniające w Europie: wystawy i kafejki naukowe angażujące obywateli  
w naukę 
3.            Platforma wymiany wiedzy 
4.            Elektroniczne narzędzia/mechanizmy doradztwa w zakresie polityki opartej na wiedzy 
5.            Wspieranie zmian strukturalnych w instytucjach/organizacjach badawczych w celu promowania 
Odpowiedzialnego Prowadzenia Badań Naukowych i Innowacji (RRI) 
Konkursy na promowanie równości płci w badaniach i innowacjach: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-geri-
2015-1.html 
6.            Ocena inicjatyw promujących równość płci w polityce badawczej i instytucjach/organizacjach 
badawczych 
7.            Wspieranie instytucji badawczych we wdrażaniu planów równości płci 
Konkursy na rozwijanie metod zarządzania dla lepszego rozwoju Odpowiedzialnego Prowadzenia 
Badań Naukowych i Innowacji (RRI): 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
garri-2015-1.html 
8.            Odpowiedzialne Prowadzenie Badań Naukowych  i Innowacji w środowisku przemysłowym 
9.            Innowacyjne podejście do rozpowszechniania wyników badań naukowych i mierzenia ich 
oddziaływania/wpływu 
10.          Szacowanie kosztów oszustw w badaniach naukowych oraz korzyści społeczno-ekonomicznych 
płynących z badań wykonanych w sposób rzetelny 
  
Pełna treść tematów konkursowych dostępna jest w Programie Pracy pod 
adresem:http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-
wp1415-swfs_en.pdf 
 

 

I PROJEKT Z PROGRAMU HORYZONT 2020 NA UWM 

Regionalny Punkt Kontaktowy informuje, iż na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa od 

marca br. jest realizowany projekt badawczy COSMOS  - Camelia & crambe Oil crops as Sources for 

Medium-chain Oils for Specialty oleochemicals w ramach programu Horyzont 2020. 

Celem 4,5-letniego projektu kierowanego przez Instytut Żywności i Bio-Badań (Wageningen UR, 

Holandia), jest redukcja uzależnienia europejskiego przemysłu oleochemicznego od importowanego 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-issi-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-issi-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-geri-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-geri-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-garri-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-garri-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-swfs_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-swfs_en.pdf


  NEWSLETTER   INFORMACYJNY   RPK NR  5/2015(MAJ) 

 

oleju, na rzecz dochodowego, zrównoważonego i wszechstronnego wykorzystania olejów 

niemodyfikowanych genetycznie roślin: lnianki siewnej i katranu abisyńskiego. 

Projekt COSMOS ma na celu redukcję tej zależności poprzez dochodowe, zrównoważone 

wykorzystanie w przemyśle chemicznym, uzyskiwanych w Europie olejów z lnianki siewnej i katranu 

abisyńskiego. Potencjał tych roślin nie jest w pełni wykorzystany, a ponadto gatunki te nie są 

modyfikowane genetycznie. Badane nasiona katranu i lnianki będą selekcjonowane i udoskonalane 

poprzez wykorzystanie technik genetycznych, których celem będzie zwiększenie plonu, obniżenie 

wymagań roślin, zwiększenie wartości pozostałości roślin oraz poprawa składu kwasów tłuszczowych 

odpowiadającego potrzebom przemysłu. 

W krótce dostępna będzie strona www projektu: www.cosmos-h2020.eu. 

Projekt COSMOS jest finansowany z programu Wspólnoty Europejskiej – Horyzont 2020 (H2020). 

 

 

NOWA WERSJA ANNOTATED GRANT AGREEMENT  

Na Portalu Uczestnika została opublikowana nowa wersja Annotated Model Grant Agreement (ver 2.0). 

Dokładną historię zmian znajdą Państwo na drugiej stronie Annotated Model Grant Agreement. 

 

 

PROGRAM „WSPARCIE NA UZYSKANIE GRANTU”  

Regionalny Punkt Kontaktowy informuje, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła 

program Wsparcie na uzsykanie grantu. Celem programu Wsparcie na uzyskanie grantu jest 

dofinansowanie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w międzynarodowych programach 

innowacyjnych. Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy  

w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynatorzy, albo występują w takim 

projekcie jako partner. Warunkiem uczestnictwa w programie jest także uzyskanie pozytywnej oceny 

formalnej wniosku projektowego. Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy  

w ramachWsparcia na uzyskanie grantu nie może przekroczyć 75 000 zł w przypadku koordynatora 

międzynarodowego projektu innowacyjnego oraz 35 000 zł w przypadku partnera  

w międzynarodowym projekcie innowacyjnym. Więcej szczegółów tutaj. 

 

http://www.cosmos-h2020.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://parp.gov.pl/granty
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KONKURS MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE COFUND  

Jest już otwarty konkurs COFUND na dofinansowanie międzynarodowych, międzysektorowych  

i interdscyplinarnych programów przyznających indywidualne granty badawczo-szkoleniowe 

początkującym naukowcom (DoctoralProgrammes) lub doświadczonym (Fellowship Programmes),  

o które mogą ubiegać się pojedyncze instytucje (agencje, samorządy, ministerstwa, uczelnie, instytuty 

badawcze czy przedsiębiorstwa). 

W ramach projektów trwających od 36 do 60 miesięcy realizowany jest interdyscyplinarny, 

międzynarodowy i międzysektorowy program badawczo-szkoleniowy zgodnie z zasadami KE 

zawartymi w EU Principles for Innovative Doctoral Training, wspierający początkujących naukowców  

w wyborze różnych ścieżek kariery zawodowej. 

Projekty COFUND są realizowane przez jedną instytucję kraju członkowskiego UE/stowarzyszonego  

z H2020 (beneficjent podpisujący umowę z KE, odpowiedzialny za realizację projektu, wydawanie 

funduszy, itd.) zwykle we współpracy z innymi partnerami z różnych sektorów i krajów (instytucje 

partnerskie nie podpisują umów z KE, ich koszty pokrywane są przez beneficjenta). Zarówno 

beneficjent jak i partnerzy mogą rekrutować, oddelegować, przyjmować na staże i praktyki 

naukowców, organizować kursy i szkolenia. 

Konkurs z budżetem 80 mln euro zamyka się 1 października 2015 r. o godz. 17. 

Szczegóły konkursu tutaj. 

 

Źródło: kpk.gov.pl 

 

 

Opracował: Mikołaj Zadrożny 

http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/Principles_for_Innovative_Doctoral_Training.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/10052-msca-cofund-2015-dp.html#tab1

