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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

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):


Konkurs PGNiG „Młodzi Innowacyjni”; termin: 30 czerwca 2015;

http://www.pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig


Australia – stypendia Rządu Australijskiego dla doktorantów i osób po doktoracie;

termin: 30 czerwca 2015;
https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/ScholarshipsandFellowships/Applications/Pages/Applications.aspx
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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


Różne kraje - stypendia EMBO dla osób po doktoracie; 14 sierpnia 2015;

http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about


Szwajcaria, CERN (2 rodzaje stypendiów) – 1) stypendia dla absolwentów, doktorantów i
doktorów; http://jobs.web.cern.ch/join-us/fellowship-programme; 2) stypendia dla osób po
dłuższej przerwie w pracy w nauce: http://jobs.web.cern.ch/job/11433 ; termin: 7 września
2015



Francja (Research Institute for Exploitation of the Sea) – stypendia dla osób po doktoracie;
10 września 2015;

http://wwz.ifremer.fr/institut_eng/Ifremercareers/Research-grants/Call-for-candidates-for-the2015-2016-post-doctoral-grants


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


Japonia – stypendia Canon Foundation dla doktorantów i osób po doktoracie; 15 września
2015; www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.html



Europa – stypendia ERCIM dla osób po doktoracie; termin: 30 września 2015;

https://fellowship.ercim.eu/information


Włochy (Rzym) – stypendia NATO Defense College; 30 września 2015

http://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=4&%23ici


USA – stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla doktorantów i osób po doktoracie; 15

października; www.thekf.org/scholarships/exchange-us


Turcja - stypendia TUBITAK dla doktorantów i po doktoracie; 19 października;

http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/internationalprogrammes/2216/contentscope-of-the-support
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Nowe konkursy w obszarze tematycznym „Inteligentny, zielony i zintegrowany
transport” w ramach programu Horyzont 2020
Regionalny Punkt Kontaktowy informuje, że 24 czerwca br. otwarta została nowa lista tematów
w obszarze tematycznym „Inteligentny, zielony i zintegrowany transport”. Termin składania wniosków
wyznaczono na 15 października 2015r. (godz. 17:00).
Konkursy są podzielone na dwa obszary.
Konkurs Mobility for Growth
1. Safe and connected automation in road transport (CSA part)
2. Demonstrating and testing innovative solutions for cleaner and better urban transport and
mobility (CSA part)
3. Facilitating market take up of innovative transport infrastructure solutions
4. Smart governance, network resilience and streamlined delivery of infrastructure innovation
(CSA part).
Link do konkursów na Participant Portal.
Konkurs Green Vehicles
5. Powertrain control for heavy-duty vehicles with optimised emissions
6. Electric vehicles’ enhanced performance and integration into the transport system and the
grid.
Link do konkursów na Participant Portal.

KONKURS BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje o rozpoczęciu naboru wniosków
w drugim konkursie Bio-Based Industries Joint Indertaking (BBI JU) – wspólnego przedsięwzięcia Unii
Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego w obszarze bioprzemysłu. Zgłaszane wnioski
mogą dotyczyć jednego z trzech tematów badawczych:
- from lignocellulosic feedstock to advanced bio-based chemicals, materials or ethanol,
- valorisation of cellulose into new added value products,
- innovative processes for sugar recovery and conversion from municipal solid waste.
Termin nadsyłania wniosków: do 15 września br.
Więcej informacji tutaj.
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NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI NABÓR WNIOSKÓW NA
KONKURSY W MODULE UMIĘDZYNARODOWIENIE
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o uruchomieniu naboru wniosków w dwóch
konkursach modułu „Umiędzynarodowienie” będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju
Humanistyki. Konkurs „Umiędzynarodowienie 3.a” obejmuje finansowanie tłumaczenia i publikowania
monografii o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do
klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, celem ich upowszechnienia,
a w szczególności udostępnienia naukowcom polskim i zagranicznym. Konkurs „Umiędzynarodowienie
3.b” umożliwia finansowanie wydań obcojęzycznych wersji (z priorytetem języka angielskiego)
najważniejszych czasopism naukowych polskiej humanistyki.
Termin nadsyłania wniosków: do 31 lipca br.
Więcej informacji „Umiędzynarodowienie 3.a” tutaj.
Więcej informacji „Umiędzynarodowienie 3.b” tutaj.

13 INFRASTRUKTUR BADAWCZYCH DLA NAUK SPOŁECZNYCH
Projekt InGRID – Inclusive Growth Infrastructure Diffusion – działający w obszarze nauk społecznych
zaprasza naukowców do korzystania z zasobów 13 europejskich infrastruktur badawczych
dysponujących bazami danych w zakresie ubóstwa, pracy i polityki społecznej oraz centrów
kompetencji w zakresie statystyki. Naukowcy mogą korzystać z krótkich wyjazdów (2-3 miesięcy).
Naukowiec otrzymuje zwrot kosztów dojazdu, dniówkę (różną w zależności od kraju, do którego
wyjeżdża),

a

także

fundusze

na

opiekę

nad

dzieckiem.

Więcej

szczegółów

na

stronie http://inclusivegrowth.be/visiting-grants/call26.
Ogłoszenie

oraz

informacja

o

składaniu

wniosków

dostępne

są

na

stronie http://inclusivegrowth.be/visiting-grants/call26 . Termin składania wniosków upływa 26 lipca
2015 r.
Autorzy projektu zapraszają też na szkołę jesienną „Elaborating a discrete-time dynamic
microsimulation model with LIAM2, an open source development tool” organizowaną w Luksemburgu
w dniach 16-18 listopada 2015 r. Wnioski składać można do 2 sierpnia 2015 r. Szczegóły na
stronie http://inclusivegrowth.be/events/call24/call24 .
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II KONKURS BIOSTRATEG URUCHOMIONY
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru w II konkursie na projekty
w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „ŚRODOWISKO
NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO – BIOSTRATEG”. Celem programu jest uzyskanie zasadniczego
postępu w zakresie rozwoju wiedzy oraz transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego
innowacyjnych rozwiązań w następujących obszarach:


bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności,



racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki
wodnej,



przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa,



ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej,



leśnictwo i przemysł drzewny.

Wynikiem realizowanych w ramach programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie
wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie
w ww. dziedzinach.
Termin nadsyłania wniosków: do 24 lipca br.
Więcej informacji tutaj.

BAZA

CORDIS

ZOSTAŁA

ZAUKTALIZOWANA

O

PROJEKTY

SFINANSOWANE

W PROGRAMIE HORYZONT 2020
Baza CORDIS, która jest podstawowym źródłem informacji o projektach finansowanych przez Unię
Europejską, została uzupełniona o projekty sfinansowane w programie Horyzont 2020.
Baza ta zawiera informacje o wszystkich, finansowanych przez UE od 1990 r., projektach badawczych
oraz ich wynikach.
Teraz dostępna jest też informacja o projektach realizowanych w ramach programu Horyzont 2020.
Więcej na stronie CORDIS.
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ZAKOŃCZONO NABÓR DO KONKURSU SME INSTRUMENT W RAMACH PROGRAMU
HORYZONT 2020
Europejska Agencja ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) podała liczbę wniosków, które
wpłynęły w ostatnim konkursie Instrumentu MŚP w Fazie I i II . Na Fazę I złożono 2029 wniosków,
w tym 103 z Polski. 961 wniosków złożono na Fazę II, w tym 21 z Polski. Ponownie najwięcej wniosków
zostało złożonych przez beneficjentów z Włoch ( 570), Hiszpanii (467) oraz Wielkiej Brytanii (290).
Szczegółowe wyniki w podziale na obszary tematyczne i kraje dostępne są na stronie EASME.
Kolejny termin naboru wniosków mija 17 września 2015 roku.
Przypominamy, że Instrument MŚP skierowany jest do firm, które mają wysoki potencjał do wzrostu
oraz są zainteresowane wdrożeniem swoich innowacji na rynku europejskim i międzynarodowym. Ten
typ działania ma na celu wsparcie wszystkich rodzajów innowacji, w tym innowacji
nietechnologicznych, społecznych oraz usług. Aplikując o wsparcie w ramach Instrumentu MŚP, firma
powinna wykazać się zarówno doświadczeniem związanym w wprowadzaniem na rynek nowych
produktów czy usług, jak i odpowiednimi zasobami.

Opracował: Mikołaj Zadrożny

