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25/05/2017 (czwartek) 

WARSZTATY 
„Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, 

zrealizować i rozliczyć projekt w programie Horyzont 2020?” 
 

które odbędą się 25/05/2017 (czwartek)w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM, s. 307, ul. Oczapowskiego 
12 B,. Prelegentem będzie Pani Barbara Trammer - ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego. 
Spotkanie skierowane jest do osób zainteresowanych realizacją projektów z Programu Ramowego 
Horyzont 2020 oraz do służb finansowo–księgowo-administracyjnych, które zajmują się 
administrowaniem i rozliczaniem projektów w Programach Ramowych. Podczas warsztatów omówione 
zostaną następujące zagadnienia:- Zasady kwalifikowalności, omówienie poszczególnych kategorii 
kosztów kwalifikowalnych w projektach H2020 (ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian 
dotyczących wynagrodzeń) 
  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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14/06/2017 (środa) 

WARSZTATY 
„Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla 

młodych naukowców - oferta dla doktorantów, Portal EURAXESS i 
inne możliwości wyszukiwania stypendiów międzynarodowych” 

 
które odbędą się 14/06/2017 (środa) w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM, s. 103 S2, ul. Oczapowskiego 
12 B,. Warsztaty skierowane są do doktorantów ze wszystkich wydziałów, w szczególności do osób, 
które w tym roku rozpoczęły studia doktoranckie. 
Spotkanie poprowadzą pani Izabela Jabłońska i pan Mikołaj Zadrożny z Regionalnego Punktu 
Kontaktowego Programów Badawczych UE w Olsztynie.  
 
  Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy będą dostępne na stronie www.uwm.edu.pl/rpk w 
zakładce „Szkolenia”. 

 

 

 

OFERTY STYPENDIALNE 

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

naukowców (podane wg terminów składania wniosków):  

 USA –stypendia Pol.-Am. Komisji Fulbrighta dla osób po doktoracie (Senior Award); 16 czerwca 
2017; http://www.fulbright.edu.pl/senior-award 

 Stypendia naukowe POLITYKI; doktoranci i pracownicy jednostek naukowych; 18 czerwca 
2017;http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1571299,1,rusza-16-
edycja-nagrod-naukowych-polityki.read 

 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility – dla zespołów 
badawczych prowadzonych przez doktorów; 20 czerwca 2017; 
http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne 

 Australia – stypendia na badania dla doktorantów i osób po doktoracie; 30 czerwca 2017; 
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 2017;http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about.aspx 

 Różne kraje – granty National Geographic Society; termin: 1 lipca 2017; 
http://www.nationalgeographic.org/grants/how-to-apply 

 Różne kraje - stypendia EMBO dla osób po doktoracie; nabór ciągły, ale 11 sierpnia 2017 nastąpi 
ocena wniosków;http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-
fellowships#about 

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.fulbright.edu.pl/senior-award
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1571299,1,rusza-16-edycja-nagrod-naukowych-polityki.read
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1571299,1,rusza-16-edycja-nagrod-naukowych-polityki.read
http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/
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/about.aspx
http://www.nationalgeographic.org/grants/how-to-apply
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about
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  Wybrany kraj - ERC Advanced Grant dla doświadczonych naukowców; 31 sierpnia 2017; 
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620 

 Szwajcaria, CERN – stypendia dla absolwentów, doktorantów i doktorów;termin: 4 września 
2017; http://jobs.web.cern.ch/join-us/fellowship-programme 

 Szwajcaria, CERN – stypendia dla osób po przerwie w karierze naukowej; 4 września 2017; 
http://jobs.web.cern.ch/job/12347   

 Japonia - stypendia dla osób po doktoracie; 31 sierpnia 2017;http://www.mif-
japan.org/fellowship/announcement/?hl=en 

 Różne kraje - granty Marii Skłodowskiej-Curie; 14 września 2017 European 
fellowship: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638; Global 
fellowship: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643 

 

 

NOWE ZASADY WYNAGRADZANIA W HORYZONCIE 2020 

Komisja Europejska opublikowała 21 kwietnia dokument o nazwie „Annotated Model Grant 

Agreement w wersji 4.0”. Zostały w nim zawarte szczegółowe informacje na temat nowych zasad 

dotyczących wynagradzania pracowników w projektach programu Horyzont 2020. Zostały one 

wprowadzone w lutym w formie zmian do umowy grantowej (wersja 4.0 z 27 lutego 2017). Krajowy 

Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) przygotował w związku z powyższym 

opracowanie ww. nowych zasad dotyczących kosztów osobowych w projektach Horyzontu 2020. 

Można je pobrać poprzez stronę KPK (plik PDF). 

Więcej informacji tutaj. 

Źródło: KPK 

 

KONKURSY MSCA W RAMACH PROGRAMU RAMOWEGO HORYZONT 2020 

Rozpoczął się nabór wniosków w dwóch konkursach w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie w 

Programie Ramowym Horyzont 2020. 

Do 14 września wnioski projektowe na granty indywidualne w ramach ww. akcji mogą składać 

doświadczeni naukowcy (tj. posiadający min. 4 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych 

po uzyskaniu tytułu magistra lub stopień naukowy doktora). Granty przyznawane są na okres od 12 do 

36 miesięcy (w zależności od typu projektu). Wszystkie projekty powinny zakładać mobilność 

międzynarodową indywidualnego naukowca - grantu nie można realizować w kraju, w którym 

naukowiec przebywał dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat (obowiązuje zasada 

mobilności). 

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620
http://jobs.web.cern.ch/join-us/fellowship-programme
http://jobs.web.cern.ch/job/12347
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2017/04/AGA-wersja-4.0_-nowe-zasady-wynagradzania.pdf
http://www.kpk.gov.pl/?p=36088Â
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Więcej informacji tutaj.  

Do 28 września można również składać wnioski projektowe w konkursie COFUND, w którym 

współfinansowane są programy grantowe i stypendialne. Aplikować mogą instytucje zainteresowane 

utworzeniem programów grantowych (dla osób ze stopniem naukowym doktora) oraz programów 

studiów doktoranckich. Wszystkie inicjatywy powinny służyć wzmocnieniu międzynarodowej oraz 

międzysektorowej mobilności naukowców. 

Więcej informacji tutaj. 

Źródło: Komisja Europejska 

 

KONKURS NA POLSKO-IZRAELSKIE PROJEKTY 

Do 8 sierpnia trwa nabór wniosków w ramach piątej edycji konkursu na polsko-izraelskie projekty 

badawcze, który jest realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zgłaszane aplikacje 

muszą być ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych 

mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. W konkursie mogą startować mikro-, małe 

lub średnie przedsiębiorstwa lub konsorcja składające się z min. dwóch podmiotów (co najmniej jedna 

jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca). 

Więcej informacji tutaj. 

Źródło: NCBiR 

 

KONKURS NA WSPÓŁPRACĘ Z AZJĄ POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ 

Do 30 czerwca trwa nabór wniosków w konkursie organizowanym w ramach inicjatywy Southeast Asia 

– Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation, który jest realizowany przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju. Zadaniem konkursu jest skojarzenie zespołów badawczych z Europy i Azji 

Południowo-Wschodniej w celu nawiązania lub wzmacniania istniejącej współpracy (wspieranie 

istniejących i tworzenie nowych partnerstw). Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w 

inicjatywie przeznaczono budżet w wysokości 300 000 euro. Wnioski składane mogą być w 

następującej tematyce: Zdrowie oraz Zmiany klimatyczne/Środowisko. Wnioskodawcami w konkursie 

mogą być jednostki naukowe, mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowe. 

Więcej informacji tutaj. 

Źródło: NCBiR 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofund-2017.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/izrael/v-konkurs-pl-il/art,5175,piaty-polsko-izraelski-konkurs-na-projekty-badawczo-rozwojowe.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/sea-eu-net/sea-eu-net-joint-call-2017/aktualnosci/art,5090,southeast-asia-europe-joint-funding-scheme-for-research-and-innovation-informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow.html
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WYNIKI KONSULTACJI NA TEMAT PROGRAMU HORYZONT 2020 

Pod koniec kwietnia Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej i 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny na konferencji w Brukseli przedstawili wyniki konsultacji 

społecznych w sprawie programu Horyzont 2020. Były one prowadzone od 20 października 2016 do 15 

stycznia 2017. W odpowiedzi otrzymano ok. 3,5 tys. wypełnionych kwestionariuszy oraz ponad 300 

stanowisk. Zasięg konsultacji objął 69 krajów. 

Przesłane opinie prezentują się następująco: 

- 95 % respondentów uważa, że obecny program ramowy przyczynia się do zwiększenia zatrudnienia i 

wzrostu gospodarczego, 

- 92 % zgadza się, że Horyzont 2020 wzmacnia rolę UE jako całości, 

- 83 % uczestników przyznało, że nie mogliby prowadzić swojego projektu badawczego bez wsparcia 

finansowego ze strony UE, 

- 80 % zainteresowanych jest zadowolonych z uproszczenia zasad i procedur w ramach programu 

Horyzont 2020.  

Wyniki przeprowadzonych konsultacji będą również wykorzystane przy konstruowaniu kolejnego już 

9. Programu Ramowego. 

Wyniki konsultacji są dostępne tutaj. 

Źródło: KPK 

 

Opracował: Mikołaj Zadrożny 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_evaluations/h2020_stakeholder_consultation_042017_web.pdf

