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23/11/2016 (środa)

WARSZTATY
„Participant Portal, czyli jak złożyć wniosek do programu Horyzont
2020”
które odbędą się w Bibliotece Uniwersyteckiej, s. S2 103, ul. Oczapowskiego 12B w godz. 09:30 – 12:00.
Praktyczne warsztaty, umożliwiające uczestnikom zapoznanie się z działaniem serwisów Komisji
Europejskiej na temat badań i rozwoju ( Participant Portal i CORDIS), a w nich m.in.: dokumentacja
konkursowa, możliwości aplikowania, tworzenie profilu naukowca, instytucji badawczej czy
przedsiębiorstwa, poszukiwanie partnerów do współpracy. Zagadnienia te zostaną przedstawione przez
panią Agnieszkę Murzec-Wojnar i pana Mikołaja Zadrożnego z Regionalnego Punktu Kontaktowego
Programów Badawczych UE w Olsztynie. Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy wkrótce
będzie dostępny na stronie www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce „Szkolenia”.
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WARSZTATY
„Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla
młodych naukowców - oferta dla doktorantów, Portal EURAXESS i
inne możliwości wyszukiwania stypendiów międzynarodowych”
które odbędą się w Bibliotece Uniwersyteckiej, s. S2 103, ul. Oczapowskiego 12B w godz. 09:30 – 12:00.
Warsztaty skierowane są do doktorantów ze wszystkich wydziałów, w szczególności do osób, które w
tym roku rozpoczęły studia doktoranckie.
Spotkanie poprowadzą pani Agnieszka Murzec-Wojnar i pan Mikołaj Zadrożny z Regionalnego Punktu
Kontaktowego Programów Badawczych UE w Olsztynie.
W programie:
- przedstawienie strony internetowej Biura ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Regionalnego
Punktu Kontaktowego w Olsztynie (jak wyszukiwać oferty stypendialne, formalności związane z
wyjazdem za granicę, itp.),
- Erasmus+ – możliwości wyjazdów na praktyki zagraniczne,
- omówienie Portalu dla mobilnych naukowców – EURAXESS (wyszukiwanie ofert stypendialnych ,
rejestracja, załączanie CV i innych potrzebnych dokumentów),
- oferta wybranych funduszy stypendialnych dla doktorantów Program spotkania oraz formularz
zgłoszeniowy wkrótce będzie dostępny na stronie www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce „Szkolenia”.

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






FNP – START - roczne stypendia dla doktorantów lub osób po doktoracie; 31 października
2016; http://www.fnp.org.pl/oferta/start/
Islandia – stypendium w Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies; 31 października
2016;http://www.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en
Stypendia im. Amelii Earhartdla kobiet zajmujących się aeronautyką i lotnictwem; 15 listopada
2016; http://www.zonta.org/Global-Impact/Education/Amelia-Earhart-Fellowship
Niemcy – stypendia DAAD dla doktorantów i osób po doktoracie; termin: 15 listopada
2016; http://www.daad.pl/pl/24139/index.html#stip2
Izrael – stypendia na studia i pobyty badawcze; termin: 30 listopada 2016;
http://mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2003/Pages/Scholarships%20Offered%20by%20the%20Israeli%20Government%20to.asp
x
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USA – Fulbright Schuman Program, stypendia na pobyty badawcze o tematyce USA-UE; termin: 1
grudnia 2016; http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens
Konkursy NCN - Opus, Preludium, Sonata, Beethoven, Polonez; termin: 15 grudnia 2016;
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
Belgia– stypendia post-doc,termin:4 stycznia 2017;https://www.uclouvain.be/en-movein.html
Indie - granty na krótkie pobyty; technologie oczyszczania gleby i wód; ciągły terminu
przyjmowania wniosków; http://www.tecoproject.eu/index.php/project-submission

TEAMING, TWINNING, ERA-CHAIRS – POMOCNE PUBLIKACJE
Informujemy, że w ramach europejskiego projektu NCP_WIDE.NET, dostępne są publikacje mające na
celu pomóc projektodawcom w przygotowaniu projektów Teaming, Twinning i ERA-Chairs w ramach
programu Horzyont 2020.

WARSZTATY ERC DLA NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
Informujemy, że Polska Akademia Nauk organizuje konkurs: „Warsztaty ERC dla nauk społecznych i
humanistycznych”. Konkurs wyłoni 4 laureatów, którzy wezmą udział w warsztatach ERC Mentoring
Initiative, organizowanych 3-4 grudnia 2016 roku w Wiedniu przez Instytut Nauk o Człowieku
(Institut für die Wissenschaften vom Menschen) oraz Polską Akademię Nauk (stacja naukowa w
Wiedniu).
Laureatom PAN zapewnia uczestnictwo w Warsztatach, nocleg w stacji naukowej Polskiej Akademii
Nauk w Wiedniu w dniach 02-04.12.2016 r., a także zwrot kosztów podróży oraz diet związanych z
udziałem w Warsztatach w wysokości do 2000 zł.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 7 listopada 2016 roku.
Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.
Kandydaci zgłaszają swoje uczestnictwo poprzez wypełnienie formularza online znajdującego się na
stronie https://goo.gl/forms/WUjMOVv3bHS0S2lQ2
Więcej informacji (terminarz, opis procedury konkursowej oraz regulamin) na stronie
PAN: http://instytucja.pan.pl/index.php/wydarzenia-erc/4281-polska-akademia-nauk-organizujekonkurs-warsztaty-erc-dla-nauk-spolecznych-i-humanistycznych
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PROGRAM „GRANTY NA GRANTY: PROMOCJA JAKOŚCI – WSPARCIE POLSKICH
KOORDYNATORÓW W PROGRAMACH BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ”
Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach programu pod nazwą „Granty na granty: promocja
jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”. Program ma
na celu wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach
programów badawczych Unii Europejskiej i których wnioski uzyskały wysoką ocenę merytoryczną. Ma
również wpłynąć na zwiększenie zaangażowania polskich jednostek naukowych w przygotowywanie
wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić je do aktywnego rozwoju i budowania
konkurencyjności własnej marki.
Program adresowany jest do jednostek naukowych, które w celu realizacji planowanego projektu w
ramach jednego z następujących programów badawczych UE: Horyzont 2020, Euratom, Fundusz
Badawczy Węgla i Stali, zdecydowały się:
- stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się roli koordynatora w tym projekcie. Konsorcjum
składać się musi z co najmniej 3 partnerów lub beneficjentów (w tym przynajmniej dwóch z zagranicy,
pochodzących z dwóch różnych krajów członkowskich UE lub krajó stowarzyszonych z programem
ramowym);
- wejść w skład międzynarodowego konsorcjum i podjąć się roli koordynatora pakietu (Work Package
Leader) w ramach tego projektu. Przyjęto, że koordynacja pakietu umożliwia polskim zespołom
naukowym

zdobycie

wartościowych

doświadczeń

oraz

rozszerzenie

sieci

kontaktów

międzynarodowych, co stanowi bezcenne przygotowanie do pełnienia w przyszłości roli koordynatora
całego projektu.
Więcej szczegółów tutaj.

STYPENDIA ZAGRANICZNE DWÓCH PROJEKTÓW: „P-SPHERE COFUND” ORAZ “EDGE
FELLOWSHIPS”
Informujemy, o możliwości aplikowania o stypendia z dwóch projektów: „P-SPHERE COFUND” oraz
“EDGE Fellowships” w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND z programu Horyzont 2020.
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Program COFUND ma na celu zwiększenie puli i dostępności grantów wspierających rozwój kariery
zarówno początkujących jak i doświadczonych naukowców. Projekty MSCA Cofund opierają się na
dofinansowaniu przez KE (do 10 mln euro/projekt) istniejących lub nowo utworzonych programów
ukierunkowanych na międzynarodowe, międzysektorowe i interdyscyplinarne badania, szkolenia oraz
mobilność.
1. Projekt „P-SPHERE COFUND” koordynowany jest przez Universitat Autònoma de Barcelona. W
ramach projektu pracownicy naukowi posiadający tytuł doktora mogą aplikować o 3-letnie stypendia,
które będą realizowane u partnerów konsorcjum projektowego w Hiszpanii. Oferta dotyczy
następujących dziedzin badawczych:
- żywność
- zdrowie
- inteligentne i zrównoważone miasta
- dziedzictwo kulturowe
- energia
Zgłoszenia będą przyjmowane do 09 grudnia 2016 r.
Więcej szczegółów oraz zasady aplikowania tutaj.
2. Projekt “EDGE Fellowships” (Irlandia) oferuje 71 stypendiów dla zarówno doktorantów, jak i
doświadczonych naukowców, trwających 24 lub 36 miesięcy. Tematyka badawcza to:
- Advanced Materials & BioEngineering
- Digital Content & Media Technologies
- Future Networks & Communications
Zgłoszenia będą przyjmowane do 01 grudnia 2016 r.
Więcej szczegółów i zasady aplikowania tutaj.

KONKURS CHIST-ERA 2016
Informujemy, że od 12 października trwa nabór wniosków w ramach konkursu CHIST-ERA z obszaru
technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICST). Konkurs obejmuje następujące tematy:
Lifelong Learning for Intelligent Systems oraz Visual Analytics for Decision-Making under Uncertainty.
Do konkursu mogą przystępować zespoły złożone z co najmniej 3 grup badawczych z 3 różnych
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krajów biorących udział w konkursie CHIST-ERA.
Termin nadsyłania wniosków: do 17 stycznia
Więcej informacji:
http://www.chistera.eu/ oraz https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-10-05-chist-era-nowykonkurs

POSZUKIWANI EKSPRECI DO PRACY NAD KONCEPCJĄ EUROPEJSKIEJ RADY DS.
INNOWACJI
Komisja Europejska (KE) poszukuje ekspertów z zakresu innowacji, którzy będą doradzać w zakresie
tworzenia Europejskiej Rady ds. Innowacji (European Innovation Council – EIC), która ma działać na
podobnej zasadzie co Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i ma pomagać najbardziej obiecującym
europejskim innowatorom.
Termin składania wniosków do grupy eksperckiej upływa 27 października. Utworzona grupa
rozpocznie pracę z końcem 2016 roku.
Więcej informacji tutaj.

OTWARTE KONKURSY W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE W RAMACH
PROGRAMU HORYZONT 2020
Komisja Europejska otworzyła 4 konkursy w obszarze „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone
rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”. Łączny budżet na
sfinansowanie 51 tematów wynosi 416 milionów euro.
Wnioski można składać do konkursów:


SFS-2017-Sustainable Food Security



BG-2017-Blue Growth



RR-2017- Rural Renaissance



BB-2017- Biobased innovation for sustainable goods and services.

Tematyka konkursowa oferuje współpracę międzynarodową wielu podmiotom takich jak instytucje
naukowe, przedsiębiorcom, grupom producenckim, klastrom z obszaru rolno-żywnościowego,
ośrodkom doradztwa rolniczego oraz pojedynczym rolnikom czy producentom rolnym.
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Termin składania wniosków upływa 14 lutego 2017 r. (termin dotyczy konkurów jednoetapowych, jak
również pierwszego etapu konkursów dwuetapowych).
Źródło: KPK

KONKURS „UWERTURA”
UWERTURA 1 to konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC
skierowany jest do osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez
Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).
Celem konkursu jest wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach
naukowych w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i
zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC. Staże w zespołach badawczych realizujących
badania dzięki wsparciu ERC wzmocnią profil naukowy kandydatów do grantów ERC, stworzą
możliwość zdobycia wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym.
Konkurs organizowany jest w porozumieniu z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC) na
podstawie programu „Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees”.
Więcej informacji tutaj.
Źródło NCN

Opracował: Mikołaj Zadrożny

