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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):  

 

 Różne kraje - stypendia EMBO dla osób po doktoracie; termin składania wniosków: 14 sierpnia 

2015;  

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

 Japonia – stypendia dla osób po doktoracie; termin składania wniosków: 31 sierpnia 2015;  

http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en  

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.facebook.com/RPKOlsztyn
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
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 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 składania wniosków: 7 września 2015 

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

termin składania wniosków: 10 września 2015;  

http://wwz.ifremer.fr/institut_eng/Ifremer-careers/Research-grants/Call-for-candidates-for-the-

2015-2016-post-doctoral-grants  

 Wybrany kraj – granty M. Skłodowskiej-Curie; termin składania wniosków: 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; 

termin składania wniosków:15 września 2015;  

www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.html  

 Granty NCN: Maestro, Harmonia, Sonata Bis; termin składania wniosków: 15 września 2015;  

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-06-15-ogloszenie-konkursow-m7h7sb5  

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

2015;  

https://fellowship.ercim.eu/information  

 Włochy (Florencja) – stypendia w European University Institute; termin składania wniosków: 30 

września;  

http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSeniorFello

wships/Index.aspx  

 Włochy (Rzym) – stypendia NATO Defense College; termin składania wniosków: 30 września 

2015  

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

 Austria (International Institute for Applied Systems Analysis) – stypendium dla osób po 

doktoracie; termin składania wniosków: 1 października 2015 

http://jobs.web.cern.ch/join-us/fellowship-programme
http://jobs.web.cern.ch/job/11433
http://wwz.ifremer.fr/institut_eng/Ifremer-careers/Research-grants/Call-for-candidates-for-the-2015-2016-post-doctoral-grants
http://wwz.ifremer.fr/institut_eng/Ifremer-careers/Research-grants/Call-for-candidates-for-the-2015-2016-post-doctoral-grants
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643
http://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.html
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-06-15-ogloszenie-konkursow-m7h7sb5
https://fellowship.ercim.eu/information
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSeniorFellowships/Index.aspx
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSeniorFellowships/Index.aspx
http://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=4&%23ici
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 USA – stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla doktorantów i osób po doktoracie; termin 

składania wniosków: 15 października;  

www.thekf.org/scholarships/exchange-us  

 Turcja - stypendia TUBITAK dla doktorantów i po doktoracie; termin składania wniosków: 19 

października;  

http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-

programmes/2216/content-scope-of-the-support  

 Irlandia - President of Ireland Young Researcher Award dla osób po doktoracie;  

wnioski przyjmowane są na bieżąco (do 21 grudnia, bo wtedy program się zakończy);  

http://www.sfi.ie/funding/funding-calls/open-calls/president-of-ireland-young-researcher-

award-%28piyra%29.html  

  

 

NOWE KONKURSY/HORYZONT 2020 – ZDROWIE, ZMIANY DEMOGRAFICZNE I 
DOBROSTAN 
DZIEŃ INFORMACYJNY ORAZ SPOTKANIE BROKERSKIE W BRUKSELI 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w dniu informacyjnym 

dotyczącym tematyki nowych konkursów (na lata 2016 i 2017) w obszarze „Health, demographic 

change and wellbeing” programu Horyzont 2020. Dodatkowo w ramach projektu sieciowego HEALTH 

-NCP -NET 2.0 przy współpracy projektu Fit for Heaalth 2.0 zaplanowane zostało spotkanie brokerskie, 

które będzie znakomitą okazją do nawiązania nowych kontaktów.  

Miejsce: Bruksela 

Termin: dzień informacyjny – 18 września br., spotkanie brokerskie – 17 września br. 

Więcej informacji oraz rejestracja tutaj.   

 

PIERWSZY POLSKI POŚREDNIK FINANSOWY W PROGRAMIE HORYZONT 

2020  

Idea Bank został pierwszym Narodowym Pośrednikiem Finansowym w programie Horyzont 2020. 

Dołączy do wąskiej grupy 11 europejskich banków oferujących InnovFin SME Guarentee. 

http://www.thekf.org/scholarships/exchange-us
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/2216/content-scope-of-the-support
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/2216/content-scope-of-the-support
http://www.sfi.ie/funding/funding-calls/open-calls/president-of-ireland-young-researcher-award-%28piyra%29.html
http://www.sfi.ie/funding/funding-calls/open-calls/president-of-ireland-young-researcher-award-%28piyra%29.html
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=7829B368-BCD2-7BA8-039C396F0C62FA5D
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=7829B368-BCD2-7BA8-039C396F0C62FA5D
http://www.eib.org/products/blending/innovfin/
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Poprzez instrument InnovFin SME Guarantee Europejski Fundusz Inwestycyjny udzieli gwarancji, które 

pozwolą małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) oraz tzw. small MidCaps (małym przedsiębiorstwom 

o średniej kapitalizacji zatrudniającym poniżej 500 pracowników) uzyskać finansowanie dłużne na 

preferencyjnych warunkach. 

Podpisana umowa umożliwi innowacyjnym polskim przedsiębiorcom dostęp aż do 20 mln euro  

w ramach preferencyjnych kredytów w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2017 r. 

Więcej informacji o podpisanej umowie można znaleźć na stronie Europejskiego Funduszu 

Inwestycyjnego. 

Zapraszamy również do zapoznania się z oferowanymi w ramach Horyzontu 2020 instrumentami 

InnovFin. 

Źródło: KPK 

 

 

KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE - CORNET 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) informuje o uruchomieniu 20. edycji międzynarodowego 

konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. Jej głównym celem jest promowanie 

ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi 

(ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych 

(narodowych/regionalnych), badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. NCBR 

zaplanowało budżet w wysokości miliona euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów  

w międzynarodowych projektach badawczych wyłonionych w konkursie. 

Termin składania wniosków krajowych: do 30 września br.  

Więcej informacji tutaj. 

 

KONKURS W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO W PROGRAMIE 

HORYZONT 2020 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje o uruchomieniu w ramach programu 

Horyzont 2020 przez mieszczącą się w Wielkiej Brytanii Agencję Badań Żywności i Ochrony Środowiska 

(FERA  Science Ltd.) konkursu „New Research on Food Fraud”. W ramach konkursu można zgłaszać 

wnioski projektowe w następujących tematach konkursowych dotyczących zarówno kwestii 

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2015/idea-bank.htm
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2015/idea-bank.htm
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=14932
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=14932
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,3421,20-konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet.html


  NEWSLETTER   INFORMACYJNY   RPK NR  7/2015(LIPIEC) 

 

bezpieczeństwa jak i fałszowania żywności tj.: standardisation and harmonisation of untargeted food 

integrity methods innovative approaches to assure the integrity of complex foods, feasibility study of 

how information can be shared along the supply chain to identify risks to the integrity of food, rapid, 

on-site, cost-effective methods for feed/food fraud detection. 

Łączny budżet konkursu na sfinansowanie zwycięskich projektów to 3 miliony euro. 

Termin składania wniosków: do 14 sierpnia br. 

Więcej informacji tutaj.   

 

5 EDYCJA KONKURSU IMI2 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, o możliwości składania  wniosków 

konkursowych przez konsorcja badawcze w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia „Inicjatywa Leków 

Innowacyjnych 2″ (IMI2 JU – Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking). Wnioski można 

składać w 6 tematach, które dotyczą:   

- choroby Alzheimera (3 tematy),  

- zaburzeń poznawczych (1),   

- cukrzycowej choroby nerek (1)  

- zaangażowania pacjenta w dziedzinie badań i rozwoju leków (1). 

Całkowity budżet konkursu wynosi 94 954 000 euro.  

Termin składania wniosków: do 13 października br. do godz. 17.00.  

Narzędzie do składania wniosków: SOFIA  

Więcej informacji z dokładnym opisem tematów konkursowych tutaj.  

 

 

WSPARCIE NA UZYSKANIE GRANTU – EDYCJA 2015 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w programie „Wsparcie na uzyskanie 

grantu – edycja 2015 r.” Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy złożyli 

wniosek w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego, uzyskując  pozytywną ocenę 

formalną. Kwota wsparcia ma formę refundacji i udzielona jest jednemu przedsiębiorcy.  

 

W przypadku koordynacji międzynarodowego projektu innowacyjnego otrzymany grant nie może 

https://secure.fera.defra.gov.uk/foodintegrity/index.cfm?sectionid=22
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/IMI2Call5/IMI2_C5_PUBLICATION.pdf
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przekroczyć 75 000 zł, jeśli przedsiębiorca będzie pełnił rolę partnera projektu, może liczyć na wsparcie 

w wysokości 35 000 zł. Wysokość Wsparcia na uzyskanie grantu może wynosić do 100% poniesionych 

wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i stanowi pomoc de minimis. 

Termin składania wniosków: do 5 sierpnia br. 

Więcej informacji tutaj.  

 

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT STATUSU UCZESTNIKA W PROGRAMIE HORYZONT 

2020 

Komisja Europejska szczegółowo określa status uczestników programu Horyzont 2020 pochodzących  

z różnych regionów  (art. 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej -TFUE oraz inne szczególne 

przypadki). 

Opracowany przez KE dokument wyjaśnia, kto jest uprawniony do uczestnictwa i finansowania badań 

w ramach programu Horyzont 2020 i dotyczy potencjalnych uczestników z: 

- regionów najbardziej oddalonych, takich jak  Gwadelupa, Gujana Francuska, Reunion, Martyniki, 

Majotta, Saint-Martin (Francja), Azory i Madera (Portugalia), Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania), 

- krajów i terytoriów zamorskich, 

- Gibraltaru i północnej części Cypru, 

- krajów objętych sankcjami, 

- regionu Krymu i Sewastopola. 

Dokument wyjaśnia czy organizacje z tych regionów mogą być finansowane z programu Horyzont 2020 

i jest dostępny na Participant Portal. 

Więcej informacji tutaj. 

 

Na stronie RPK Olsztyn (www.uwm.edu.pl/rpk) w zakładce Horyzont 2020 znajdują się  

 

Opracował: Mikołaj Zadrożny 

http://www.parp.gov.pl/granty
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-territories-355_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-3cpart_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-partners_en.htm
http://www.kpk.gov.pl/?p=24599
http://www.uwm.edu.pl/rpk

