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28-29/11/2017  
 

Zapraszamy do udziału w dwóch organizowanych oddzielnie wydarzeniach: 
1. Szkolenie pt. „Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020”, które 

odbędzie się: 28 listopada br. (wtorek) w godz. 09.00 – 15:00 w Centrum Konferencyjnym UWM, 
Sala Cytrynowa, ul. B. Dybowskiego 11.  

2. Warsztaty pt. „Bazy własności przemysłowej w projektach badawczych”, które odbędą się: 29 
listopada br. (środa) w godz. 9:15 – 13:30 na Wydziale Matematyki i Informatyki, w sali E1/15 
(ul. Słoneczna 54).  

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zagadnieniami własności intelektualnej, 
szczególnie w powiązaniu z Programami Ramowymi Unii Europejskiej. Natomiast warsztaty skierowane 
są do osób zainteresowanych zagadnieniami własności intelektualnej, praktycznymi aspektami 
związanymi z bazami patentowymi.  
Oba spotkania poprowadzi prawnik, specjalista w tej dziedzinie – Pan Łukasz Wściubiak, rzecznik 
patentowy Politechniki Krakowskiej. 
Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy 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 

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (wg terminów składania wniosków): 
 

 Stypendium im. A. Pasek dla doktorantów stosujących w badaniach narzędzia i techniki 
Systemów Informacji Geograficznej i/lub teledetekcji środowiska; 24 listopada 2017; 
http://www.annapasek.org/stypendium   

 USA – Fulbright Schuman Program, stypendia na pobyty badawcze o tematyce USA-UE; 
termin: 1 grudnia 2017; http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens 

 Granty NCN: Opus i Preludium, termin: 15 grudnia 2017 oraz Miniatura do 31 grudnia 
2017; https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy  

 Budapeszt – stypendia na badania w Open Society Archives; termin: 10 stycznia 2018; 
http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarships-at-osa 

 Programy FNP - TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core 
Facility Plus – dla osób po doktoracie; termin: 15 stycznia 2018; 
https://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne 

 Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów; termin: 15 stycznia 2018; 
https://www.bfny.org/en/apply   

 Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – stypendia dla 
doktorantów i osób po doktoracie; termin: 31 stycznia 2018; 
http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program 

 Europa – ERC Consolidator Grant – dla osób 7 – 12 lat po doktoracie; termin: 15 lutego 
2018; http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628 

 Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje; aplikacje przyjmowane non-stop; 
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-
programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-
leave 

 Dowolny kraj - stypendia EMBO dla naukowców na każdym etapie kariery; aplikacje 
przyjmowane non-stop; http://www.embo.org/funding-awards/fellowships 

 
 

 

 

PROGRAMY PRACY NA LATA 2018-2020 W PROGRAMIE HORYZONT 2020 

Informujemy, że zostały opublikowane nowe programy pracy w programie Horyzont 2020 na lata 

2018-2020. LINK 

Komisja Europejska w ubiegły piątek podała do wiadomości, na co przeznaczy 30 mld euro  

z budżetu unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na lata 

2018–2020, w tym 2,7 mld euro na utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji. 

http://www.annapasek.org/stypendium
http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy
http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarships-at-osa
https://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/
https://www.bfny.org/en/apply
http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2018-20
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Program finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, którego budżet opiewa na 77 

mld euro, służy wsparciu doskonałości naukowej w Europie. Środki z tego programu umożliwiły 

dokonanie przełomowych odkryć o pierwszorzędnym znaczeniu dla rozwoju nauki, takich jak 

odkrycie planet pozasłonecznych i fal grawitacyjnych. W ciągu najbliższych 3 lat Komisja będzie 

dążyć do uzyskania większego wpływu finansowania w dziedzinie badań, koncentrując się na 

mniejszej liczbie kluczowych tematów, takich jak migracja, bezpieczeństwo, zmiany klimatu, czysta 

energia i gospodarka cyfrowa. Program Horyzont 2020 ma także w większym stopniu stymulować 

przełomowe innowacje tworzące rynek. 

Źródło: KPK 

 

 

POLSKA PO 404 KONKURSACH W HORYZONCIE 2020  

 Przedstawiamy kolejny raport skrócony dotyczący uczestnictwa Polski w programie Horyzont 2020. 

Analiza dotyczy 404 konkursów ocenionych przez KE w zakresie złożonych wniosków i podpisanych 

umów grantowych na realizację projektów przed 30 września 2017 r. 

Statystyki uczestnictwa Polski w PR H2020- Raport skrocony po 404 konkursach 

Z najnowszego raportu wynika, że dofinansowanie projektów z polskim udziałem wyniosło blisko 278 

mln euro. Udział Polski w dofinansowaniu projektów H2020 osiągnął 1,03% na wszystkie kraje UE. Daje 

nam to pierwsze miejsce w rankingu najbardziej aktywnych krajów EU13. 

Polacy najchętniej korzystają z programu MSCA (194 uczestnictw, w tym 43 koordynacje w 125 

projektach). Kolejnymi popularnymi obszarami, w których polskie podmioty realizują projekty jest ICT 

(128 uczestnictw, w tym 30 koordynacji w 104 projektach), Infrastruktura badawcza (100 uczestnictw 

w 71 projektach) oraz Energia (103 uczestnictwa, w tym 6 koordynacji w 76 projektach). Najwięcej 

projektów w ramach H2020 realizowanych jest na Mazowszu. 

Źródło: KPK 

 

PRZEWODNIK O KONKURSACH ZWIĄZANYCH Z ICT W PROGRAMIE HORYZONT 2020 

Prace nad technologiami ICT i ich zastosowaniem finansowane są przez Komisję Europejską w ramach 

wszystkich trzech filarów programu Horyzont 2020. Aby ułatwić potencjalnym wnioskodawcom 

poruszanie się po tematach związanych z tą tematyką, KE przygotowała przewodnik o konkursach 

2018-2020: 

https://erc.europa.eu/news/erc-projects-behind-exoplanets-discovery
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-041017
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/Statystyki-uczestnictwa-Polski-w-PR-H2020-Raport-skrocony-po-404-konkursach-1.pdf
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Guide to ICT-related activities in WP2018-20 A4 PAPER 

Szczegółowe opisy poszczególnych tematów znajdują się w odpowiednich Programach Pracy 2018-

2020 udostępnionych przez KE na Participant Portal. 

Źródło: KPK 

  

KONKURS NA UTWORZENIE CENTRÓW DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ DIOSCURI 

 

Do 8 lutego 2018 roku trwa nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu na utworzenie Centrów 

Doskonałości Naukowej Dioscuri. Swoje zgłoszenia mogą przesyłać podstawowe jednostki 

organizacyjne uczelni, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz 

międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Polski. 

Uzyskane w ramach konkursu środki można przeznaczyć na m.in.: 

- koszty utrzymania jednostki w wysokości 300 000 euro rocznie, 

- wynagrodzenia kierownika Centrum (laureata konkursu Dioscuri) w wysokości 100 000 euro rocznie 

oraz członków zespołu naukowego,  

- koszty działalności naukowej Centrum (koszty materiałów, podróży, publikacji, innej aktywności 

naukowej, itd.). 

Środki na utrzymanie jednostki w ramach konkursu Dioscuri przyznawane są na 5 lat z możliwością 

jednokrotnego przedłużenia na kolejne 5 lat. Wnioskodawcą w konkursie może być wybitny 

naukowiec, który otrzymał stopień naukowy doktora w ciągu ostatnich 15 lat. Wnioski muszą zostać 

złożone wspólnie przez badacza oraz instytucję naukową, która będzie gościć go w swoich murach oraz 

umożliwi założenie i prowadzenie Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri.  

Więcej informacji tutaj. 

Źródło: NCN 

 

DZIEŃ INFORMACYJNY „EUROPA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE” 

  

5 grudnia w Warszawie odbędzie się Dzień Informacyjny na temat 6. Wyzwania Społecznego „Europa 

w zmieniającym się świecie” w programie Horyzont 2020, który jest organizowany przez Krajowy Punkt 

Kontaktowy Programów Badawczych UE. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane i omówione już 

http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/Guide-to-ICT-related-activities-in-WP2018-20-A4-PAPER.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2018-20
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-10-27-pierwszy-konkurs-dioscuri
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otwarte oraz nadchodzące konkursy o dofinansowanie realizacji projektów badawczo-innowacyjnych 

w obszarze badań społecznych, jak również w Działaniach Marii Skłodowskiej-Curie, akcjach COST oraz 

inicjatywach realizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. 

Więcej informacji tutaj. 

Źródło: KPK 

 

DZIEŃ INFORMACYJNY: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE I BIOGOSPODARKA 

 

6 grudnia w Warszawie odbędzie się Dzień Informacyjny poświęcony 2. Wyzwaniu Społecznemu 

„Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód 

śródlądowych oraz biogospodarka” w programie Horyzont 2020, który jest organizowany przez 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Szkołę Główną 

Gospodarstwa Wiejskiego. W wydarzeniu weźmie udział przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz 

Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji, który opowie o nowych tematach  

i perspektywach przyjętych dla 2. Wyzwania Społecznego. Szczegółowo będą również omówione 

nadchodzące konkursy z ww. obszaru.  

Więcej informacji tutaj. 

Źródło: KPK 

 

Opracował: Mikołaj Zadrożny 

https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-sc6-europa-w-zmieniajacym-sie-swiecie-konkursy-20182019&znewsletter=8listopada2017
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-bezpieczenstwo-zywnosciowe-i-biogospodarka-w-horyzoncie-2020

