
  NEWSLETTER   INFORMACYJNY   RPK NR  11/2014(LISTOPAD) 

 

 
 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 
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www.facebook.com/RPKOlsztyn 

 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA: 

12/12/2014 (piątek) 

SPOTKANIE INFORMACYJNE 
INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN) w programie Horyzont 2020 – konkurs dla 

instytucji na finansowanie kształcenia młodych naukowców 
 

które odbędzie się na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM, s. 005, ul. Oczapowskiego 1 w 
godz. 11:00 – 13:30 

Innowacyjne Sieci Szkoleniowe (ITN), skierowane są do grup badawczych, uczelni, instytutów 
badawczych i przedsiębiorstw zainteresowanych rozwijaniem zasobów ludzkich poprzez 

przyjmowanie naukowców z całego świata, wysyłanie pracowników naukowych do placówek 
zagranicznych oraz wymianę personelu naukowego, technicznego i zarządzającego pomiędzy 

instytucjami partnerskimi biorącymi udział w projekcie. 
Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: 

http://www.uwm.edu.pl/rpk/szkolenia/innovative-training-networks-itn-w-programie-horyzont-2020-

konkurs-dla-instytucji-na  

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.uwm.edu.pl/rpk/szkolenia/innovative-training-networks-itn-w-programie-horyzont-2020-konkurs-dla-instytucji-na
http://www.uwm.edu.pl/rpk/szkolenia/innovative-training-networks-itn-w-programie-horyzont-2020-konkurs-dla-instytucji-na
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19/12/2014 (piątek) 
 

SZKOLENIE 
Skuteczna komunikacja kluczem do sukcesu w rozwoju kariery naukowej 

 
które odbędzie się w Starej Kotłowni, ul. Prawocheńskiego 9, w sali wystawowej 102 w godz. 9:30 – 

14:00 
Szkolenie skierowane jest do naukowców, którzy chcieliby poznać sposoby skutecznego 

komunikowania się, budowania PR naukowego oraz umiejętności zaprezentowania swojej osoby jako 
potencjalnego partnera w projekcie naukowym.Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy 

znajduje się na stronie: 
http://www.uwm.edu.pl/rpk/szkolenia/skuteczna-komunikacja-kluczem-do-sukcesu-w-rozwoju-

kariery-naukowej   

  

Oferty stypendialne – nie przegap terminów!  

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty stypendialne dla 

naukowców (wg terminów aplikowania): 

  

 Wybrany kraj – staże Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; doktoranci, dr, pracownicy naukowi; 

15 grudnia 2014; http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/ 

 Austria (Institute for Human Sciences) – stypendia im. J. Tischnera dla doktorantów i dr; 

nauki społ.-human.; 20 grudnia 2014; www.iwm.at/fellowships/jozef_tischner/ 

 Granty Narodowego Centrum Nauki: PRELUDIUM; SONATA i OPUS; 15 grudnia; 

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy 

 Wybrany kraj - stypendia Fundacji Crescendum Est-Polonia; 31 grudnia 2014; 

http://crescendumest.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=15&It

emid=59  

 Belgia – stypendia badawcze, po doktoracie; 1 stycznia 2015; http://www.uclouvain.be/en-

movein.html 

 Włochy - stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów; 15 stycznia 2015; 

www.bfny.org/english/fellowships.cfm 

 Szwecja – Visby Programme - stypendia dla doktorantów i dr; 15 stycznia 2015; 

https://studyinsweden.se/scholarship/visby-programme-scholarships-for-phd-studies-and-

postdoctoral-research/ 

http://www.uwm.edu.pl/rpk/szkolenia/skuteczna-komunikacja-kluczem-do-sukcesu-w-rozwoju-kariery-naukowej
http://www.uwm.edu.pl/rpk/szkolenia/skuteczna-komunikacja-kluczem-do-sukcesu-w-rozwoju-kariery-naukowej
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
http://crescendumest.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=15&Itemid=59
http://crescendumest.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=15&Itemid=59
http://www.uclouvain.be/en-movein.html
http://www.uclouvain.be/en-movein.html
https://studyinsweden.se/scholarship/visby-programme-scholarships-for-phd-studies-and-postdoctoral-research/
https://studyinsweden.se/scholarship/visby-programme-scholarships-for-phd-studies-and-postdoctoral-research/


  NEWSLETTER   INFORMACYJNY   RPK NR  11/2014(LISTOPAD) 

 
 Różne kraje - stypendia wyszehradzkie w krajach Grupy i krajach Partnerstwa Wschodniego; 

31 stycznia 2015; http://visegradfund.org/scholarships 

 

 Różne kraje – stypendium dla doktorantów (do 27 lat); biomedycyna; 1 lutego 

2014; http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html   

 Europa – Starting Grant ERC (European Research Council) dla doktorów; 2 lutego 2015; 

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18630  

 European Molecular Biology Organisation – krótkie 3-miesięczne stypendia; 

należy aplikować 3 msc. przed planowanym wyjazdem;  http://www.embo.org/funding-

awards/fellowships/short-term-fellowships#about  

 USA (Portland, Oregon) – stypendia World Forest Institute; należy aplikować 2 msc. przed 

planowanym wyjazdem; http://wfi.worldforestry.org/index/international-fellowship.html  

 Finlandia – stypendia dla doktorantów; termin aplikowania: 5 msc. przed planowanym 

wyjazdem; 

http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ NA FACEBOOKU  

www.facebook.com/RPKOlsztyn 

 

OTWARTY KONKURS „ERC CONSOLITADOR GRANTS” W RAMACH PROGRAMU 
HORYZONT 2020 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ogłosiła konkurs  na granty 
dla naukowców pragnących wzmocnić swoją pozycję naukową (ERC Consolidator Grants, 
identyfikator konkursu to ERC-2015-CoG). 

Granty te są adresowane do naukowców, którzy stopień doktora uzyskali 7-12 lat przed 1 stycznia 
2015 r., pochodzących 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. 

Maksymalne finansowanie grantu to 2 mln 750 tysięcy euro na 5 lat. 

Termin składania wniosków: 12.03.2015 r. 

Więcej informacji na stronie konkursu na Participant Portal  (dokumentacja konkursowa, system 
składania wniosków). 

Źródło: KPK 

http://visegradfund.org/scholarships
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18630
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#about
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#about
http://wfi.worldforestry.org/index/international-fellowship.html
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
http://www.facebook.com/RPKOlsztyn
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-cog.html
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TŁUMACZENIE UMOWY GRANTOWEJ DO PROGRAMU HORYZONT 2020 

Uprzejmie informujemy, że została przetłumaczona Umowa Grantowa w programie Horyzont 2020. 

Link do tłumaczenia poniżej. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-

multi_v1.0_pl.pdf 

Obecnie tłumaczenie zostało zdjęte ze strony w celu aktualizacji. 

 

KONKURSY W OBSZARZE PRZESTRZEŃ KOSMICZNA W PROGRAMIE HORYZONT 2020 

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska oficjalnie ogłosiła cztery konkursy w obszarze 

Przestrzeń kosmiczna w Programie Horyzont 2020: 

  

H2020-PROTEC-2015:  PROTECTION OF EUROPEAN ASSETS IN AND FROM SPACE-2015-LEIT SPACE 

H2020-EO-2015:          EARTH OBSERVATION-2015-LEIT SPACE 

H2020-COMPET-2015:  H2020-LEIT-SPACE-COMPETITIVENESSOF THE EUROPEAN SPACE SECTOR-

2015 

H2020-Galileo-2015-1:  APPLICATIONS IN SATELLITE NAVIGATION-GALILEO-2015 

 Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie Participant Portal: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html 

 Data zamknięcia konkursów: 8 kwietnia 2015 

 

SZKOLENIE „HOW TO GET ERC GRANT?” 

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje – we współpracy z Ambasadą 

Brytyjską i Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) – 

szkolenie pt.  „How to get the ERC grant?” poświęcone indywidualnym i instytucjonalnym aspektom 

przygotowania i realizowania grantów Europejskiej Rady ds. Badań (ERC).  

 

Szkolenie skierowane jest do naukowców zainteresowanych złożeniem wniosku do ERC w 2015 r. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_v1.0_pl.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_v1.0_pl.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
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(głównie granty Starting i Consolidator) oraz do decydentów/twórców strategii uczelni i instytutów 

naukowych mających wpływ na działania administracji. Spotkanie ma  na celu wsparcie naukowców 

w jak najlepszym przygotowaniu wniosku aplikacyjnego oraz ułatwienie władzom uczelni i instytutów 

stworzenia kompetentnego zaplecza organizacyjnego, przyjaznego badaczom i sprzyjającego 

pozyskiwaniu grantów ERC oraz ich sprawnemu zarządzaniu. W trakcie spotkania planowane jest 

także przedyskutowanie przyczyn niewielkiego zainteresowania polskich naukowców grantami ERC 

oraz wskazanie możliwych środków mogących zmienić ten stan. 

Formularz zgłoszeniowy oraz program szkolenia znajduje się tutaj. 

 

  

STYPENDIUM IM. JÓZEFA TISCHNERA DLA NAUK HUMANISTYCZNYCH  

I SPOŁECZNYCH 

Instytut Nauk o Człowieku (IWM - Institut für die Wissenschaften vom Menschen) w Wiedniu ogłosił 

nabór wniosków do Programu stypendialnego im. Józefa Tischnera. Zaproszeni do składania 

wniosków są doktoranci i doktorzy poniżej 35 roku życia, którzy posiadają obywatelstwo polskie. 

Program stypendialny jest otwarty dla reprezentantów wszystkich dziedzin nauk humanistycznych  

i społecznych. Beneficjenci programu wyjadą do IWM na okres 6 miesięcy (lipiec - grudzień 2015)  

i otrzymają stypendium w wysokości 9300 euro. 

Termin składania wniosków: do 20 grudnia br. 

Więcej informacji: 

http://www.iwm.at/fellowships/tischner/  

   

STYPENDIA DLA ARTYSTÓW I HUMANISTÓW 

Fundacja Bogliasco zaprasza do składania wniosków o stypendium dla osób, które zajmują się 

twórczością bądź prowadzą badania naukowe w następujących dziedzinach: archeologia, architektura 

(także krajobrazu), literatura, filologia klasyczna, muzyka, taniec, film, teatr, historia oraz sztuki 

wizualne. 

Stypendia pokrywają koszty zakwaterowania (przeciętnie od 30 do 34 dni) w Study Center Bogliasco 

http://www.uwm.edu.pl/rpk/?q=szkolenie-how-get-erc-grant
http://www.iwm.at/fellowships/tischner/
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we Włoszech nie tylko laureatowi, ale także osobie towarzyszącej (partner, współmałżonek). Od 

aplikantów oczekuje się m.in.: znaczących osiągnięć w ramach swojej dyscypliny, opisu projektów do 

zrealizowania podczas pobytu oraz uprzedniego przygotowania w zakresie posiadanych materiałów 

badawczych.  

Termin składania wniosków: do 15 stycznia 2015 roku (pobyt w kolejnym semestrze jesiennym), do 

15 kwietnia 2015 roku (pobyt w kolejnym semestrze wiosennym). 

Więcej informacji: http://www.bfny.org/en/apply 

 

PROGRAMM VISBY - STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW I DOKTORÓW 

Instytut Szwedzki zaprasza do aplikowania o stypendia dla doktorantów i osób ze stopniem doktora 

będących obywatelami: Polski, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Estonii, Litwy, Łotwy, Gruzji i Mołdawii. 

Stypendia oferowane są w ramach Programu Visby, który oferuje naukowcom z ww. państw 

następujące możliwości realizacji badań (wszystkie dziedziny nauki) na szwedzkich uniwersytetach: 

- doktoranckie pobyty badawcze - w formie jednorazowego wyjazdu długoterminowego (na 6, 9 lub 

12 miesięcy) bądź szeregu krótkoterminowych wyjazdów (suma czasu trwania pobytów maksymalnie 

12 miesięcy w ciągu 3 lat; nie więcej niż 2 wyjazdy do Szwecji na rok),- podoktorskie pobyty badawcze 

- preferowani kandydaci, którzy zdobyli stopień doktora w roku 2010 bądź później (pobyt badawczy 

6, 9 lub 12 miesięczny),- doświadczeni naukowcy - stypendium na pobyt badawczy (maksymalnie 6 

miesięcy) kierowane do badaczy, którzy zdobyli stopień doktora przed 2010 rokiem. 

W ramach Programu VISBY uczestnicy mają zapewnione stypendium (wolne od podatku)   

w wysokości 15 000 koron szwedzkich dla doktorantów i 18 000 koron dla naukowców o większym 

doświadczeniu badawczym oraz ubezpieczenie. Nie ma możliwości przedłużania bądź przekładania 

stypendium. 

Termin składania wniosków: do 15 stycznia 2015 roku.  

Więcej informacji: https://studyinsweden.se/scholarship/visby-programme-scholarships-for-phd-

studies-and-postdoctoral-research/#idx_10 

  

 

Opracował: Mikołaj Zadrożny 

http://www.bfny.org/en/apply
https://studyinsweden.se/scholarship/visby-programme-scholarships-for-phd-studies-and-postdoctoral-research/#idx_10
https://studyinsweden.se/scholarship/visby-programme-scholarships-for-phd-studies-and-postdoctoral-research/#idx_10

