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20/12/2017  
 

WARSZTATY 
„Horyzont 2020 bez tajemnic - złóż wniosek dzięki Participant 

Portal” 
 

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 programu Horyzont 2020, 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 dostępny na stronie www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce „Szkolenia”. 

 

 

OFERTY STYPENDIALNE 

Granty i stypendia 2017 – nie przegap terminów! 
Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (wg terminów składania wniosków): 
 

 USA - Fulbright Slavic Award – stypendium dla pracowników na poprowadzenie zajęć w 
USA; 8 stycznia 2018; http://www.fulbright.edu.pl/slavic  

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

 Diamentowy Grant (MNiSW) – grant na badania naukowe dla wybitnych 
studentów/absolwentów; termin składania wniosków: 15 stycznia 2018; 
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vii-edycji-konkursu-w-ramach-
programu-diamentowy-grant.html  

 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 

 Różne kraje – stypendium dla doktorantów (do 27 lat); biomedycyna; 1 lutego 2018; 
http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html 

 Francja (Centre-Val de Loire) – stypendia dla doktorów i profesorów; 8 lutego 2018; 
http://www.lestudium-ias.com/content/studium-research-fellowship  
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 Europa – ERC Consolidator Grant – dla osób 7 – 12 lat po doktoracie; termin: 15 lutego 
2018; http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628 

 Programy FNP: FIRST TEAM, HOMING, POWROTY dla osób po doktoracie – termin: 5 
marca 2018 

 Włochy (Rzym) - stypendia dla doktorantów (kultura rzymska); termin: 15 marca 2018; 
http://www.nexus.it/lemmermann  

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program „Lider” dla doktorantów i po doktoracie; 
termin: 15 marca 2018; http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-ix-edycja  

 Austria (Institute of Science and Technology) – osoby po doktoracie; termin: 15 marca 
2018; http://ist.ac.at/research/postdoctoral-research/istplus 

 Konkursy NCN: Sonatina, Uwertura, Etiuda, Tango – termin: 15 marca 2018; 
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy  

 Tajwan - stypendium Funduszu Wyszehradzkiego dla doktorantów i doktorów; 20 marca 
2018; http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-taiwan-scholarships 

 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 European Molecular Biology Organisation dla naukowców na 
każdym etapie kariery; aplikacje przyjmowane non-stop; http://www.embo.org/funding-
awards/fellowships 

 

 

DZIAŁANIA MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE: RISE – OTWARTY KONKURS 

 

Do 21 marca 2018 roku trwa nabór wniosków w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie - MSCA-

RISE-2018. W ramach konkursu można uzyskać środki na wymianę pomiędzy krajami i sektorami 

pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy oraz kadra zarządzająca, 

administracyjna i techniczna). Projekty tego typu mają na celu wymianę wiedzy i pomysłów 

przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniających się do rozwoju innowacji, 

poziomu europejskich badań oraz kariery uczestniczących pracowników. Aplikować do konkursu 

można wyłącznie w konsorcjum składającym się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów. 

Projekt polega na oddelegowywaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do członków 

konsorcjum.  

Więcej informacji tutaj. 

Źródło: KE 
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HORIZON 2020 DASHBOARD – NOWE NARZĘDZIE NA PORTALU UCZESTNIKA 

  

 Komisja Europejska udostępniła nowe narzędzie na Portalu Uczestnika: Horizon 2020 Dashboard, 

które umożliwia analizę statystyk i danych na temat złożonych wniosków oraz realizowanych projektów 

w Programie Ramowym Horyzont 2020. Teraz można w prosty sposób poznać wskaźniki sukcesu w 

poszczególnych konkursach, alokację środków finansowych lub filtrować dane m.in. według krajów lub 

typów projektu. 

We wstępnej wersji Horizon 2020 Dashboard znajdują się 3 panele informacyjne: 

- dane o uczestnictwie w wnioskach, 

- dane o finansowanych projektach, 

- rozszerzony wybór grafik i zestawów danych dotyczących projektów 

Widok nowego narzędzia jest dostępny tutaj. 

Źródło: KE 

 

INSTRUMENT MŚP – ZMIANY W NAJBLIŻSZYCH KONKURSACH 

 

Od listopada Instrument MŚP oraz Fast Track to Innovation (FTI) w programie Horyzont 2020 stanowią 

centralną część pilotażowego projektu – Rady Europejskiej ds. Innowacji (EIC).  Zmiana ma na celu 

poprawę dostępności (objęcie zasięgiem większą liczbę podmiotów) oraz doskonałości procesu 

selekcji.  

 

Jakie zmiany przewidziano od 2018 roku w Instrumencie MŚP: 

- brak obszarów tematycznych. Przedsiębiorca będzie sam definiował temat, w ramach którego składa 

wniosek, 

- dofinansowanie projektów możliwe będzie wyłącznie w wysokości 70%, 

- prostsze formularze zgłoszeniowe do I oraz II Fazy (uproszczona struktura oraz treść, język bardziej 

zorientowany na biznes), 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/projectresults/index.html
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- wyższy próg punktowy w Fazie II, który wyniesie 13 punktów (wcześniej 12) na 15 możliwych. 

Wszystkie firmy, które przekroczą wymagany próg punktowy zostaną zaproszone do Brukseli na panel, 

na którym zaprezentują swój projekt, 

- więcej inwestorów w roli ekspertów oceniających – pozwoli to na lepszy przeglądu rynku i ocenę 

związanych z inwestycjami elementów propozycji. 

 

Fast Track to Innovation (FTI) również stał się częścią pilotażowego europejskiego programu innowacji. 

Wspiera on zbliżające się do rynku działania innowacyjne. Jest otwarty dla wszystkich typów 

uczestników i ma na celu skrócenie czasu od pomysłu do wprowadzenia na rynek oraz zwiększenie 

udziału w programie Horyzont 2020 przemysłu, MŚP i jednostek naukowych. 

Źródło: KPK 

  

POLSKO-AMERYKAŃSKA NAGRODA NAUKOWA – ZGŁOSZENIA DO 31 GRUDNIA 

 

Do 31 grudnia br. można zgłaszać kandydatów do trzeciego konkursu o Polsko-Amerykańską Nagrodę 

Naukową (PLUS), która jest przyznawana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i American Association 

for the Advancement of Science (AAAS). 

Celem Nagrody jest wzmocnienie i podkreślenie wartości współpracy pomiędzy naukowcami z Polski i 

Stanów Zjednoczonych. Nagroda, ustanowiona w 2013 r. przyznawana jest parze naukowców – 

jednemu pracującemu w Polsce, a drugiemu w USA – za wybitne osiągnięcie naukowe będące efektem 

wspólnych badań. 

Kandydaci do nagrody mogą być zgłaszani przez wszystkich aktywnych członków polskiego i 

amerykańskiego środowiska naukowego. W konkursie dopuszczane są również autonominacje. 

Nagroda może być przyznana we wszystkich obszarach nauki, z wyjątkiem sztuk pięknych. Wyboru 

laureatów dokonuje jury złożone z wybitnych przedstawicieli polskiego i amerykańskiego środowiska 

naukowego. Jury posiłkuje się opiniami ekspertów oceniających wnioski. Wysokość nagrody wynosi 

równowartość 5 000 USD dla każdego z laureatów. Wyniki trzeciego konkursu zostaną ogłoszone w 

2018 r. Nagroda zostanie wręczona jesienią 2018 r. w Waszyngtonie. 

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji na rzecz Nauki 

Polskiej (FNP) i American Association for the Advancement of Science (AAAS) – międzynarodowej 
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organizacji non-profit i największego na świecie wielodyscyplinarnego stowarzyszenia naukowego. 

Więcej na stronie www.aaas.org 

Informacje o nagrodzie i zasadach uczestnictwa w konkursie na stronie programu. 

Źródło: KPK 

 

KE CHCE SKUTECZNIEJ CHRONIĆ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ 

  

Komisja Europejska przedstawiła środki mające zapewnić skuteczną ochronę prawom własności 

intelektualnej, co zachęci przedsiębiorstwa europejskie, w szczególności MŚP i przedsiębiorstwa 

rozpoczynające działalność, do inwestowania w innowacje i kreatywność. 

Środki obejmują stworzenie sprawiedliwego i zrównoważonego systemu Standard Essential Patents 

oraz nasilenie walki z podrabianiem i piractwem. W tym celu Komisja dąży do pozbawiania podmiotów 

naruszających prawo własności intelektualnej przepływów dochodów – to podejście „podążaj za 

pieniędzmi”, które koncentruje się na „grubych rybach” zamiast na „płotkach”. 

Celem Komisji jest: 

 zapewnić wysoki poziom ochrony prawnej i przewidywalne ramy prawne w całej UE; 

 zachęcać przemysł do walki z naruszeniami własności intelektualnej; 

 zmniejszyć ilość podrabianych produktów docierających do rynku UE. 

Zaproponowane środki są zgodne ze Strategią Jednolitego Rynku z 2015 r. – mapą drogową wywiązania 

się z politycznego zobowiązania przewodniczącego KE Jean-Claude’a Junckera do uwolnienia pełnego 

potencjału jednolitego rynku i uczynienia go rynkiem startowym dla europejskich przedsiębiorstw 

zdolnych prosperować w światowej gospodarce. 

Więcej na ten temat na stronie KE. 

Źródło: KPK 

 

Opracował: Mikołaj Zadrożny 

http://www.aaas.org/
http://www.fnp.org.pl/oferta/polsko-amerykanska-nagroda-naukowa/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4943_en.htm

