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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: 

05/11/2015 (czwartek) 

WARSZTATY 
„Jak z sukcesem złożyć wniosek do programu Horyzont 

2020” 
 

które odbędą się w Bibliotece Uniwersyteckiej, s. 307, ul. Oczapowskiego 12B w godz.  09:00 – 15:00 
Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby zamierzające złożyć wniosek naukowo-badawczy do 

programu Horyzont 2020. Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy jest 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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PROGRAMY PRACY NA LATA 2016-17 W PROGRAMIE HORYZONT 2020 

Komisja Europejska przeznaczy 16 miliardów euro na badania i innowacje na przestrzeni następnych 

dwóch lat. Jest to kwota, która zostanie przeznaczona z budżetu programu Horyzont 2020 i została 

ona przypisana konkursom ogłoszonym w ramach zatwierdzonych właśnie Programów Pracy na lata 

2016-2017. Programy Pracy są już dostępne na Participant Portal. 

W ramach programu Horyzont 2020 sfinansowane zostaną różnego rodzaju inicjatywy horyzontalne – 

modernizacja produkcji przemysłowej (1 mld euro), nowe technologie i standardy automatycznego 

kierowania pojazdem (100 mln euro), Internet of Things (139 milionów euro), obiegowe 

gospodarowanie materiałami (670 milionów euro), inteligentne miasta (232 miliony) i inne. 

Więcej informacji na europejskiej stronie programu Horyzont 2020. 

 

KONKURS NA ERC CONSOLIDATOR GRANTS OTWARTY 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) otworzyła konkurs na granty 

dla naukowców pragnących wzmocnić swój zespół lub program badawczy i ugruntować niezależność 

naukową: ERC Consolidator Grants.  

O granty mogą starać się naukowcy 7-12 lat po doktoracie (okres liczony od dnia otrzymania stopnia 

do 1 stycznia 2016 r.), pochodzący z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie 

realizowany, powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem 

Horyzont 2020. Tematykę projektu określają wnioskodawcy. Wysoko cenione są projekty 

interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i 

przełomowych wyników. 

Budżet konkursu wynosi 605 mln euro, co pozwoli na sfinansowanie ponad 300 projektów. 

Maksymalne finansowanie grantu to 2 mln euro na 5 lat. 

Termin składania wniosków upływa 02 lutego 2016 r. 

Link do dokumentacji konkursowej tutaj. 

 

  Źródło: KPK 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-work-programme-2016-2017-published
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1120-erc-2016-cog.html
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KONKURSY MARII SKŁODOWSIEJ-CURIE OTWARTE 

Komisja Europejska otworzyła dwa konkursy Marii Skłodowskiej-Curie tj: 

 „Innovative Training Networks„ (ITN):  projekty te mają na celu kompleksowe szkolenia 

początkujących naukowców, w tym doktorantów, realizowane przez międzynarodowe zespoły 

badawcze i instytucje pozaakademickie; 

Termin składania wniosków to 12 stycznia 2016 (godz. 17:00). 

 „Researchers’ Night„: celem Nocy Naukowców jest przybliżenie zawodu naukowca 

obywatelom, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie działań badawczych i 

innowacyjnych oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej. 

Termin składania wniosków to 13 stycznia 2016 (godz. 17:00). 

 

Źródło: KPK 

 

SPOTKANIE BROKERSKIE –– MEDICA 2015 

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym w Düsseldorfie  spotkaniu brokerskim - Healthcare 

Brokerage Event. Jest ono skierowane do środowisk związanych z sektorem medycznym. 

Organizatorami tego spotkania są: ZENIT GmbH, Healthcare Sector Group of the Enterprise Europe 

Network i projekt  Fit for Health 2.Przedsiębiorcy (w tym MŚP) i naukowcy będą mogli podczas ww. 

wydarzenia nawiązać współpracę dla dalszego rozwoju strategicznych produktów i usług w sektorze 

medycznym oraz poznają możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla realizacji tych celów. 

Organizatorzy przewidują bezpłatny udział przedsiębiorców, którzy już mogą się pochwalić wynikami 

badań z możliwością wykorzystania ich w produktach przeznaczonych do komercjalizacji. 

 

Termin: 17-19 listopada br. 

Więcej informacji oraz rejestracja tutaj. 

 Źródło: KPK 

 

 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2056-msca-itn-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2371-msca-night-2016.html
http://www.fitforhealth.eu/event-created/healthcare-brokerage-event-medica-2015
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BADANIA KLINICZNE WE WNIOSKACH PROJEKTOWYCH W PROGRAMIE HORYZONT 

2020 

Komisja Europejska opublikowała dokument „Template for essential information to be provided for 

proposals including clinical trials/studies/investigations”, który może służyć naukowcom jako wzór przy 

opisie badań klinicznych we wnioskach przygotowywanych w ramach wyzwania „Zdrowie, zmiany 

demograficzne i dobrostan” w programie Horyzont 2020.  

W dokumencie wymieniono także listę tematów, dla których ten dokument jest obligatoryjny. Są to: 

- PM-01: Multi omics for personalised therapies addressing diseases of the immune system, 

- PM-02: New concepts in patient stratification, 

- PM-06: Vaccine development for malaria and/or neglected infectious diseases, 

- PM-07: Promoting mental health and well-being in the young. 

 

Odnośnik do dokumentu (PDF) 

 

PRZEWODNIK PO TEMATACH Z ICT  W PROGRAMIE HORYZONT 2020 

Aby ułatwić potencjalnym wnioskodawcom poruszanie się po tematach związanych z tą tematyką, KE 

przygotowała przewodnik dla konkursów 2016-2017. 

Guide to ICT-related activities in WP2016-17 

Szczegółowe opisy poszczególnych tematów znajdują się w odpowiednich Programach Pracy 2016-

2017. 

 

 

„PIECZĘĆ DOSKONAŁOŚCI” – NOWA INICJATYWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

Komisja Europejska rozpoczyna wdrażanie nowej inicjatywy – „Pieczęć Doskonałości”. Jej celem jest 

poprawa synergii między finansowaniem badań przez UE a polityką regionalną. 

Nowy program „Pieczęci Doskonałości” umożliwi regionom uznawanie znaku jakości przyznawanego 

obiecującym propozycjom projektów z programu Horyzont 2020 oraz wspieranie ich dostępu do 

różnych źródeł finansowania, takich jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (EFSI) czy 

innych krajowych lub regionalnych programów inwestycyjnych. 

http://ec.europa.eu/research/health/pdf/infoday_2015/template.pdf
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/10/Guide-to-ICT-related-activities-in-WP2016-17.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_pl.htm
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Znak jakości „Pieczęć Doskonałości” będzie przyznawany obiecującym projektom złożonym w ramach 

programu „Horyzont 2020”, którym nie można było zapewnić finansowania ze względu na ograniczenia 

budżetowe, które jednak uzyskały wysoką ocenę. W fazie pilotażowej, „Pieczęć Doskonałości” będzie 

przyznawana wnioskom złożonym przez małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach Instrumentu MŚP. 

Działanie takie mogłoby zostać później rozszerzone na więcej obszarów programu Horyzont 2020. 

Szczegółowe informacje na stronie Komisji Europejskiej. 

 

Opracował: Mikołaj Zadrożny 

http://ec.europa.eu/research/regions/index.cfm

