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08/12/2016 (czwartek) 

KONFERENCJA 
„Energetyczna kanapka na trawie – czyli aktualne konkursy w 
programie Horyzont 2020 w obszarach: Energia, Środowisko i 

Żywność” 
 

która odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej, s. 307, ul. Oczapowskiego 12B w godz.  10:00 – 14:30. 
Konferencja ma na celu przedstawienie tematyki najnowszych konkursów z Programu Horyzont 2020 w 
obszarach: Żywność, Środowisko i Energia oraz zachęcenie do aplikowania poprzez zaprezentowanie 
doświadczeń związanych z pozyskaniem finansowania i realizacją projektu z programu Horyzont 2020 
oraz doświadczeń ewaluatora projektów w KE. Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy wkrótce 
będzie 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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OFERTY STYPENDIALNE 

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty grantów i stypendiów dla 

naukowców (podane wg terminów składania wniosków):  

• Różne kraje – stypendia dla doktorantów i pracowników naukowych przygotowane przez 
BUWiWM; 30 listopada 2016; http://buwiwm.edu.pl/informacje/#   

• Izrael – stypendia na studia i pobyty badawcze; termin: 30 listopada 2016; 
http://mfa.gov.il/MFA/MFA- 

Archive/2003/Pages/Scholarships%20Offered%20by%20the%20Israeli%20Governme 
nt%20to.aspx   

• USA – Fulbright Schuman Program, stypendia na pobyty badawcze o tematyce USAUE; 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  

• Stypendia Naukowej Fundacji Polpharmy dla doktorantów; 31 grudnia 2016; 
http://www.polpharma.pl/aktualnosci-fundacja-naukowa/naukowa-fundacjapolpharmy-otwiera-
konkurs-dla-doktorantow     

• Belgia – stypendia post-doc, termin: 4 stycznia 2017; https://www.uclouvain.be/en-movein.html  
• Szwecja - Visby Program - stypendia dla doktorantów i post-doc; termin: 10 stycznia 2017; 

https://eng.si.se/areas-of-operation/scholarships-and-grants/visbyprogramme/visby-
programme-scholarships-for-phd-studies-and-postdoctoral-research   

• Budapeszt – stypendia na badania w Open Society Archives; termin: 10 stycznia 2017; 
http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarships-at-osa 

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE NT. HORYZONTU 2020 

Komisja Europejska zachęca wszystkich do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących 

oceny funkcjonowania Programu Ramowego Horyzont 2020 (jest to największy w historii Unii 

Europejskiej projekt wspierający badania i innowacje) oraz programu EURATOM. Ocena obu inicjatyw 

ma na celu poprawę ich funkcjonowania oraz może wpłynąć na kształt przyszłych programów w UE. 

Konsultacje społeczne trwają do 15 stycznia 2017 roku. 

Więcej informacji tutaj. 
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ZMIANY W PROGRAMIE "GRANTY NA GRANTY" 

 

Od 7 listopada obowiązuje zmiana w zasadach finansowania programu „Granty na granty: promocja 

jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”. Informację 

o zmianie zasad finansowania programu opublikowano w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. 

więcej szczegółów tutaj.  

 

HORYZONT 2020 – ANALIZA UCZESTNICTWA POLSKI NA TLE UE 

Zespół Analiz i Statystyk Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przygotował 

skrócony raport uczestnictwa Polski w programie Horyzont 2020. Raport przedstawia dane po 274 

zakończonych konkursach. 

Nowa publikacja „Horyzont 2020 – Analiza uczestnictwa Polski na tle UE. Raport skrócony po 274 

konkursach” prezentuje podstawowe analizy polskiego uczestnictwa w odniesieniu do typów 

organizacji (uczelnie, instytuty, przemysł, administracja, inne) na tle pozostałych krajów członkowskich. 

Przedstawiono także podstawowe informacje o uczestnictwie i pozyskanym dofinansowaniu w 

układzie geograficznym. 

Źródło: KPK 

 

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W MIASTACH – OTWARTY KONKURS 

Komisja Europejska otworzyła konkurs w programie Horyzont 2020 poświęcony wdrażaniu 

innowacyjnych rozwiązań w miastach w oparciu o naturę. 

W konkursie wybrane zostaną najlepsze projekty demonstracyjne tzw. Living labs. Żywymi 

laboratoriami staną się kolejne miasta, w których testowane będą innowacyjne rozwiązania związane 

z adaptacją do zmian klimatu, ochroną przed zjawiskami ekstremalnymi, gospodarka wodną, etc. 

Zamknięcie pierwszego etapu nastąpi 7 marca 2017 r. 

Informacje na temat konkursu są na Participant Portal. 

Źródło: KPK 
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SPOTKANIE BROKERSKIE W WYZWANIU „ZDROWIE, ZMIANY DEMOGRAFICZNE I 

DOBROSTAN” W PROGRAMIE HORYZONT 2020 

 19 stycznia 2017 r. w Zagrzebiu (Chorwacja) organizowane są spotkania brokerskie poświęcone 

aktualnemu konkursowi w pierwszym wyzwaniu społecznym programu Horyzont 2020 „Zdrowie, 

zmiany demograficzne i dobrostan”. 

Tematyka spotkania to medycyna personalizowana, zastosowanie technologii ICT w obszarze 

medycyny oraz zagadnienia zdrowia człowieka w wyzwaniu „Bezpieczeństwo żywności”. 

W ramach spotkania będzie możliwość przedstawienia potencjału naukowego swojej jednostki lub 

pomysłu na projekt. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana jest tylko rejestracja, która zamyka się 5 grudnia 2016 

r. 

Szczegółowe informacje i rejestracja dostępne są na stronie wydarzenia. 

 

OTWARTE KONKURSY W OBSZARZE PRZESTRZEŃ KOSMICZNA 

Komisja Europejska oficjalnie ogłosiła kolejne konkursy w obszarze Przestrzeń kosmiczna w 

następujących obszarach tematycznych: COMPET, Earth Observation, GALILEO. 

Data zamknięcia wszystkich konkursów upływa 1 marca 2017 r. 

Zainteresowanych składaniem wniosków zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Jednocześnie 

informujemy, że dostępne są prezentacje ekspertów z wydarzeń, które w ostatnim czasie odbyły się w 

Polsce i Europie: 

 dni informacyjne w Lizbonie i Pradze:  http://www.spaceinfoday.eu/ 

 dzień informacyjny w Gdańsku: http://www.kpk.gov.pl/?event=mozliwosci-finansowania-

projektow-kosmicznych-z-programu-horyzont-2020 

 dzień informacyjny w Warszawie: http://www.kpk.gov.pl/?event=warszawa-25-10-2016-

dzien-informacyjny-przestrzen-kosmiczna-w-programie-horyzont-2020 

Źródło: KPK 

 

 

 

 

https://www.b2match.eu/BEHealthZagreb/pages/16638-location
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-compet-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-COMPET-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eo-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EO-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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NOWY PORTAL EURAXESS I NOWE FUNKCJE DLA NAUKOWCÓW I INSTYTUCJI 

Komisja Europejska uruchomiła nową odsłonę europejskiego portalu EURAXESS. Natomiast nowa 

wersja krajowej strony EURAXESS Polska zostanie uruchomiona w najbliższych dniach i będzie 

dostępna pod tym samym adresem, co dotychczas: www.euraxess.pl. 

Portal, oprócz nowego wyglądu, zawiera nowe funkcje poszukiwania partnerów do współpracy – w 

zakładce PARTNERING. Znajdą tam Państwo różne opcje poszukiwania zarówno osób indywidualnych, 

jak i instytucji naukowych czy firm do współpracy w ramach projektów badawczych i innych inicjatyw 

w ramach Państwa działalności naukowo-badawczej. 

Możliwości te są bezpłatne i dostępne są dla osób mających konto w bazie EURAXESS (instytucjonalne 

lub jako osoba indywidualna). Osobom, które mają już założone konto, polecamy 

uzupełnienie/zaktualizowanie informacji, aby móc w pełni korzystać z nowych możliwości bazy oraz, 

aby Państwa profil w bazie był aktualny i widoczny dla innych osób w Europie poszukujących instytucji 

i naukowców do współpracy. 

 

Opracował: Mikołaj Zadrożny 

https://euraxess.ec.europa.eu/
http://www.euraxess.pl/

