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WARSZTATY
„Mistrzowskie wystąpienia publiczne”
Warsztaty skierowane są do wszystkich pracowników naukowych, którzy realizując projekty naukowe
przygotowują prezentacje i wystąpienia. Uczestnicy podczas spotkania poznają umiejętności
konstruowania perswazyjnych prezentacji, poszerzą swoje kompetencje interpersonalne na poziomie
werbalnym i niewerbalnym oraz umiejętności zaprezentowania swojej osoby jako potencjalnego
partnera w projekcie naukowym. Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na
stronie www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce „Szkolenia”.
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OFERTY STYPENDIALNE
Granty i stypendia 2018 – nie przegap terminów!
Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (wg terminów składania wniosków):


















USA – stypendia Pol.-Am. Komisji Fulbrighta dla osób po doktoracie (Senior Award); 30 maja
2018; http://www.fulbright.edu.pl/senior-award
Polska – Nagroda im. Kotarbińskiego, humanistyka; termin: 31 maja 2018;
http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/nagroda-im-t-kotarbinskiego
Kolumbia – stypendia na studia magisterskie i doktoranckie dla Polaków znających język
hiszpański; termin: 1 czerwca 2018; https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/defaultsource/becas/becas-para-posgrado/info_extranjeros-ingles.pdf?sfvrsn=2
Tajwan – stypendia MSZ Tajwanu dla doktorantów, dr, prof. z dziedzin związanych z
regionem; termin: 1 czerwca 2018; http://www.fulbright.edu.pl/senioraward/?_ga=2.258894666.1360001670.1517999606-1861919173.1517999606
Granty NCN – M-ERA.Net 2; termin: 13 czerwca 2017; Opus, Preludium; termin: 15 czerwca
2017; https://ncn.gov.pl
Stypendia naukowe POLITYKI; doktoranci i pracownicy jednostek naukowych; termin: 17
czerwca 2018;
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1744458,1,rusza-18edycja-nagrod-naukowych-polityki-zapraszamy-do-udzialu.read
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) – dla zespołów
badawczych prowadzonych przez doktorów; termin: 29 czerwca 2018;
https://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab
Tajwan - stypendia MSZ Tajwanu dla doktorantów, dr, prof. z dziedzin związanych z regionem;
termin: 30 czerwca 2018; http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about.aspx
Fundacja Nutricia – granty i stypendia dla młodych oraz doświadczonych badaczy; termin: 30
czerwca 2018; https://www.wum.edu.pl/ogloszenia/2018-03-27-granty-naukowe-fundacjinutricia-2018
Różne kraje – granty National Geographic; termin: 10 lipca 2018;
http://www.nationalgeographic.org/grants/how-to-apply
Japonia - stypendia dla osób po doktoracie; 31 sierpnia 2018; http://www.mifjapan.org/fellowship/announcement/?hl=en
Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje; aplikacje przyjmowane non-stop;
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
Europa – EMBO: 2-letnie stypendia podoktorskie; wnioski przyjmowane są cały rok;
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about
Dowolny kraj - stypendia European Molecular Biology Organisation dla naukowców na
każdym etapie kariery; aplikacje przyjmowane non-stop; http://www.embo.org/fundingawards/fellowships
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KONFERENCJA „20 LAT POLSKI W PROGRAMACH RAMOWYCH BADAŃ I INNOWACJI
UE. HORYZONT 2020 – NOWE OTWARCIE”

Serdecznie za praszamy na konferencję „20 lat Polski w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE.
Horyzont 2020 – nowe otwarcie” organizowaną przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów
Badawczych UE oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konferencja odbędzie się w Warsaw
Marriott Hotel. Udział w konferencji jest bezpłatny.
W czasie spotkania:
- podsumujemy, jak do tej pory radzili sobie polscy uczestnicy w Programach Ramowych UE
- przedyskutujemy, jak wykorzystać nowe możliwości w programie Horyzont 2020 oraz w kolejnym
programie Horizon Europe, którego budżet na dotacje to to blisko 100 mld EUR.
Konferencję poprzedzi Gala wręczenia Nagród Kryształowej Brukselki 2018, przyznawanych za wybitne
osiągnięcia w programach ramowych UE na przestrzeni ostatnich 20 lat. Gala odbędzie się 6 czerwca
2018 r.
R E J E S T R A C J A: http://konferencja2018.kpk.gov.pl/

SPOTKANIE BROKERSKIE W OBSZARZE "FOOD SECURITY AND BIOECONOMY"
26 czerwca br. w Brukseli odbędzie się międzynarodowe spotkanie brokerskie „BioHorizon SC2 and
KET-B Brokerage Event 2018” w obszarze 2. Wyzwania Społecznego (SC2): „Bezpieczeństwo
żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz
biogospodarka”.

Organizatorami

wydarzenia

jest Komisja

Europejska

oraz

Sieć

Punktów

Kontaktowych realizująca projekt BioHorizon.
Spotkanie partnerskie będzie poświęcone konkursom zaplanowanym na rok 2019. W wydarzeniu
wezmą udział eksperci oraz reprezentanci Komisji Europejskiej, a także przedstawiciele środowisk
akademickich, naukowych i biznesowych zainteresowani udziałem w nowych konkursach programu
Horyzont 2020 w obszarze „Bezpieczeństwo żywnościowe” oraz KET-Biotechologia.
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Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest
ograniczona, dlatego obowiązuje kolejność zgłoszeń. Rejestracja potrwa do 27 maja lub do
wyczerpania miejsc – https://foodbrokerage2018.b2match.io/

KE PRZYJĘŁA PROJEKT BUDŻETU UE NA LATA 2021-2027: WIĘCEJ PIENIĘDZY NA
BADANIA I NA ERASMUS+

2 maja 2018 Komisja Europejska przyjęła projekt budżetu UE na lata 2021-27. Całkowita suma
zobowiązań ma wynieść w tym okresie 1,279 biliona euro, natomiast płatności 1,246 biliona
euro. Propozycja Komisji zakłada m.in. podwojenie nakładów na program Erasmus+ oraz zwiększenie
o 30% nakładów na finansowanie badań i rozwoju (w Horyzoncie 2020 jest ok. 78 mld euro). Oznacza
to, że nowy program ramowy badań i innowacji będzie dysponował budżetem ok. 100 mld euro.
Więcej na temat przyszłego budżetu UE na stronach Komisji Europejskiej.
Źródło: KPK

GRANTY

WIDENING

FELLOWSHIPS:

NOWE

SZANSE

NA

SFINANSOWANIE

ZATRUDNIENIA NAUKOWCÓW Z ZAGRANICY

Europejskie granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (European Individual Fellowships, MSCA IEF)
są to granty badawczo-szkoleniowe przyznawane naukowcom mającym stopień doktora lub cztery lata
doświadczenia na przyjazd do dowolnego kraju UE lub stowarzyszonego z programem Horyzont 2020
na okres od 1 do 2 lat. Naukowcy mogą pochodzić z dowolnego kraju świata, jednak muszą spełnić
wymóg mobilności, tj. nie mogą przebywać (uczyć się, pracować) w kraju instytucji przyjmującej dłużej
niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat bezpośrednio przed zamknięciem konkursu. Tematyka
wniosku jest proponowana przez naukowców w porozumieniu z instytucją przyjmującą.
Granty Widening Fellowships są wyjątkową szansą dla polskich instytucji na ściągnięcie do swoich
zespołów badawczych obiecujących naukowców z całego świata. Przy spełnieniu reguły mobilności
mogą to być również Polacy, którzy długo mieszkają za granicą. Dzięki temu mechanizmowi naukowcy,
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którzy będą starać się o granty indywidualne MSCA wraz z polskimi instytucjami, będą mieli większe
szanse na otrzymanie grantu. Warto rozważyć przygotowanie zaproszenia dla naukowców z zagranicy
do wspólnego aplikowania o grant indywidualny MSCA w tym roku.
Obecny konkurs jest otwarty do 12 września 2018 roku. Przygotowanie aplikacji jest proste, a wnioski
składane są wyłącznie elektronicznie. Informacje konkursowe (wraz z dokumentacją) oraz
elektroniczny system składania wniosków znajduje się w serwisie Participant Portal; opis działania w
języku polskim na stronach KPK.
Źródło: KPK

SPOTKANIE BROKERSKIE W OBSZARZE ENERGII ODNAWIALNEJ
Sieć Enterprise Europe Network, konsorcjum projektu C-Energy2020 oraz Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE zapraszają na spotkanie brokerskie w obszarze energii odnawialnej.
Wydarzenie adresowane jest to firm oraz instytucji zainteresowanych udziałem w Programie Horyzont
2020. Wydarzeniu towarzyszyć będzie konferencja a całość odbywać się będzie w ramach 2018
International Business Festival w Liverpoolu.
Uczestnicy spoza Wielkiej Brytanii mają możliwość otrzymania grantu, w wysokości 200 £, na pokrycie
kosztów podróży oraz zakwaterowania. Organizatorzy przygotowali 75 takich grantów, które będą
przyznawane według kolejności zgłoszeń.
Rejestracja na wydarzenie możliwa jest do 13 czerwca pod linkiem: https://global-renewable-energysupply-chain.b2match.io/home

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY

W Dniu Europy ruszyły konsultacje społeczne, w których Europejczycy mogą wypowiedzieć się, w jakim
kierunku ma podążać Unia Europejska. Internetowa ankieta zawiera 12 pytań opracowanych przez
grupę obywateli. Zachęcamy do zabrania w niej głosu!
Konsultacje te to część szerszej debaty na temat przyszłości Europy zainicjowanej w marcu 2017 r.
przez Komisję „Białą księgą w sprawie przyszłości Europy”. Pytania zostały przygotowane przez zespół
składający się z 96 obywateli z 27 państw członkowskich, którzy wspólnie zadecydowali o ich treści.
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Konsultacje te potrwają do szczytu UE w Sybinie (Rumunia) zaplanowanego na 9 maja 2019 r. W
grudniu 2018 r. na posiedzeniu Rady Europejskiej Komisja przedstawi państwom członkowskim
sprawozdanie okresowe dotyczące białej księgi. Sprawozdanie końcowe zostanie następnie
przedstawione na pierwszym szczycie UE 27 dnia 9 maja 2019 r. w Sybinie, zaledwie kilka tygodni przed
wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Link do ankiety tutaj.
Źródło: KPK

Opracował: Mikołaj Zadrożny

