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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

NADCHODZĄCE WYDARZENIA:

29/09/2015 (wtorek)

WARSZTATY
„Dotacje na komercjalizację – Instrument MŚP (Faza I)”
które odbędą się w Bibliotece Uniwersyteckiej, s. 116, ul. Oczapowskiego 12B w godz. 09:00 – 15:00
Celem warsztatów będzie przygotowanie wniosku do Fazy I Instrumentu MŚP. Program spotkania oraz
formularz zgłoszeniowy będzie dostępny wkrótce na stronie www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce
„Szkolenia”
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EUROPEJSKA NOC NAUKOWCÓW 2015
W tym roku Europejska Noc Naukowców obchodzi swoje dziesięciolecie. Z rodziną, klasą, przyjaciółmi
lub sam można przyjść i poprzez zabawę pogłębić wiedzę w różnych dziedzinach naukowych.

W dniu 25 września wszystkie imprezy odbędą się równolegle w 280 miastach zarówno na terenie całej
Europy jak i poza jej granicami.
Regionalny Punkt Kontaktowy serdecznie zaprasza na olsztyńską noc naukowców, która odbędzie się
25.09. na terenie IRZiBŻ PAN i Olsztyńskiej Szkoły Wyższej przy ul. Bydgoskiej. Pełen program nocy
naukowców jest tutaj. My również tam będziemy, jako partner, także będzie można spotkać się z nami,
porozmawiać na temat programu Horyzont 2020w Kąciku Europejskim.

OFERTY STYPENDIALNE
Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty grantów i stypendiów dla
naukowców (podane wg terminów składania wniosków):



Europa – stypendia ERCIM dla osób po doktoracie; termin: 30 września 2015;
https://fellowship.ercim.eu/information



Włochy (Florencja) – stypendia w European University Institute dla uznanych naukowców;
termin: 30 września 2015;
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSeniorF
ellowships/Index.aspx



Włochy (Rzym) – stypendia NATO Defense College; termin: 30 września 2015
http://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=4&%23ici



Holandia/Hiszpania – stypendia Europejskiej Agencji Kosmicznej dla osób po doktoracie;
termin: 1 października 2015: http://www.cosmos.esa.int/web/science-faculty/rf/all-in-onepage



Austria (International Institute for Applied Systems Analysis) – stypendium dla osób po
doktoracie; termin: 1 października 2015;
http://www.iiasa.ac.at/web/home/education/postdoctoralProgram/Apply/Application2014.en.html



USA – stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla doktorantów i osób po doktoracie;
termin: 15 października; www.thekf.org/scholarships/exchange-us
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Turcja - stypendia TUBITAK dla doktorantów i osób po doktoracie; 19 października;
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/internationalprogrammes/2216/content-scope-of-the-support



Włochy (Florencja) – stypendia European University Institute (nauki społ.-human.):



- dla osób do 5 lat po dr:
http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/MaxWeberProgramme/Activities/programm
edescription20152016.aspx;



- ponad 5 lat po dr:
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/JeanMonnetFellowships
/Index.aspx – termin składania wniosków: 25 października



Szwajcaria (CERN) – Doctoral Student Programme – 30 października;
http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme



Szwajcaria - stypendia rządowe dla doktorantów i po dr; 31 października,
http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02593/02737/index.html?lang=en



Islandia – stypendium w Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies; 31 października:
http://www.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en

DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW PRZYZNAJĄCYCH GRANTY BADAWCZOSZKOLENIOWE
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przypomina o możliwości składania
wniosków w konkursie COFUND na dofinansowanie międzynarodowych, międzysektorowych
i

interdscyplinarnych programów przyznających indywidualne granty badawczo-szkoleniowe

początkującym (tzw. doctoral programmes) lub doświadczonym (tzw. fellowship programmes)
naukowcom. O środki w ramach dofinansowania mogą mogą ubiegać się pojedyncze instytucje takie
jak: agencje, samorządy, ministerstwa, uczelnie, instytuty badawcze czy przedsiębiorstwa.
Termin składania wniosków: do 1 października br.
Dokumentacja konkursowa jest dostępna tutaj.
Źródło: KPK
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HORIZON PRIZE – FOOD SCANNER
Komisja Europejska planuje na 9 września 2015r. otwarcie konkursu „Horizon Prize – Food Scanner”
Ostateczny

termin

składania

wniosków

upływać

ma

9

marca

2016r.

Celem konkursu jest rozwiązanie mobilne dla skanera żywności, który będzie w stanie analizować
szybko i dokładnie skład żywności w zależności również od kondycji zdrowotnej potencjalnych
użytkowników. Rozwiązanie technologiczne ma być konkurencyjne w stosunku do już istniejących
technologii na rynku.
Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa na stronie Participant Prortal tutaj.
Źródło: KPK

SPOTKANIE BROKERSKIE W PORTUGALII DOTYCZĄCE ICT W PROGRAMIE HORYZONT
2020
Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu brokerskim „Face2Face Brokerage” dotyczącym obszaru
ICT w Programie Ramowym Horyzont 2020. Uczestnictwo w tego typu wydarzeniach to doskonała
możliwość na zaprezentowanie swojej instytucji bądź firmy jako potencjalnego partnera bądź
koordynatora w międzynarodowych projektach badawczych, wdrożeniowych bądź wspierających.
Spotkanie jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji „ICT 2015 – Innovate, Connect, Transform”.
Termin: 20 - 22 października br. (rejestracja do 1 października br.)
Miejsce:

Centro

de

Congressos

de

Lisboa,

Praça

das

Indústrias,

Lizbona,

Portugalia

Więcej informacji tutaj.

LISTA EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH WNIOSKÓW UDOSTĘPNIONA
Komisja Europejska zamieściła na stronach Participant Portal listę ekspertów oceniających wnioski w
Horyzoncie 2020:
Lists of H2020 expert evaluators


Excellent science



Industrial Leadership



Societal Challenges



Spreading excellence and widening participation
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020expertslists
Źródło: KPK

PROJEKTY PROGRAMÓW PRACY NA LATA 2016-17 W PROGRAMIE HORYZONT 2020
Uprzejmie informujemy, że na stronie Komisji Europejskiej pojawiły się projekty Programów Pracy na
lata 2016-17. Oficjalne zatwierdzenie dokumentów spodziewane jest w październiku br., a następnie
Programy Pracy zostaną ogłoszone na europejskiej stronie programu Horyzont 2020 i na Participant
Portal.
Z projektami można zapoznać się tutaj.

EUROPEJSKA NOC NAUKOWCÓW 2015
W tym roku Europejska Noc Naukowców obchodzi swoje dziesięciolecie. Z rodziną, klasą, przyjaciółmi
lub sam można przyjść i poprzez zabawę pogłębić wiedzę w różnych dziedzinach naukowych.

W dniu 25 września wszystkie imprezy odbędą się równolegle w 280 miastach zarówno na terenie całej
Europy jak i poza jej granicami.
Regionalny Punkt Kontaktowy serdecznie zaprasza na olsztyńską noc naukowców, która odbędzie się
25.09. na terenie IRZiBŻ PAN i Olsztyńskiej Szkoły Wyższej przy ul. Bydgoskiej. Pełen program nocy
naukowców jest tutaj. My również tam będziemy, jako partner, także będzie można spotkać się z nami,
porozmawiać na temat programu Horyzont 2020w Kąciku Europejskim.

Opracował: Mikołaj Zadrożny

