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Wszystkim Naszym Czytelnikom składamy moc życzeń!
Sobie zaś życzymy abyście Państwo wraz z naszą pomocą odnosili same sukcesy,
pisali zwycięskie projekty i rozwijali swoją karierę naukową w kraju i zagranicą.
Dziękujemy, że przez ten rok byliście Państwo z nami.
A wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem planujemy dla Państwa kolejną porcję
szkoleń, warsztatów i spotkań.
2019 - to będzie dobry Rok!
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OFERTY STYPENDIALNE Granty i stypendia 2018 – nie przegap terminów!
Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (wg terminów składania wniosków):


Dowolny kraj - stypendia EMBO dla naukowców na każdym etapie kariery (medycyna
oddechowa)
najbliższy termin: 14 stycznia 2019



Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów
Termin: 15 stycznia 2019 na semestr jesiennie i 15 kwietnia 2019 na semestr letni



Polska – finansowanie post magisterskich studiów w Collage of Europe w Natolinie
Termin: 16 stycznia 2019



FNP – nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Termin: 21 stycznia 2019



Różne kraje – stypendium dla doktorantów (do 27 lat); biomedycyna;
Termin: 1 lutego 2019



Europa – ERC Consolidator Grant – dla naukowców 7-12 lat po doktoracie
Termin: 7 lutego 2019



Francja (Centre-Val de Loire) – stypendia dla doktorów i profesorów
Termin: 7 lutego 2019



Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – stypendia dla
doktorantów i osób po doktoracie
Termin: 15 marca 2019



Włochy (Rzym) - stypendia dla doktorantów (kultura rzymska)
Termin: 15 marca 2018;



Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje
aplikacje przyjmowane non-stop



Europa – EMBO: 2-letnie stypendia podoktorskie
wnioski przyjmowane są cały rok



Dowolny kraj - stypendia European Molecular Biology Organisation dla naukowców na
każdym etapie kariery
aplikacje przyjmowane non-stop
Źródło: KPK
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III SPOTKANIE RADY SIECI RPK W BRUKSELI

Jaka będzie przyszłość programu ramowego Horyzont 2020? Tej właśnie kwestii poświęcone było
dwudniowe spotkanie (28-29/12/2018) Rady Sieci RPK w Brukseli. Otóż Komisja Europejska
postanowiła, że nasza i Państwa przygoda z programem ramowym nie zakończy się w grudniu 2020r.
Godnym następcą zostanie program Horyzont Europa (Horizon Europe). O zmianach, jakie nastąpią
i szansach jakie nadejdą wraz z uruchomieniem nowego programu opowiadali przedstawiciele Komisji
Europejskiej oraz przedstawicie biura PolSCA (Polish Science Contact Agency).
Jako, że koniec roku sprzyja pewnym podsumowaniom również Regionalne Punkty Kontaktowe PB
podsumowały swoje działania strategiczne, rezultaty osiągnięte w 2018 r.
Gościem honorowym spotkania był szef ITRE (Industry, Research and Energy) w Parlamencie
Europejskim prof. Jerzy Buzek.

OTWARTY KONKURS RISE W RAMACH MSCA
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4 grudnia 2018 r. Komisja Europejska ogłosiła konkurs w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie na
wymianę pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami – Research and Innovation Staff
Exchange.
Proponowane projekty przygotowywane przez konsorcja składające się z minimum trzech instytucji z
trzech różnych krajów powinny dotyczyć badań naukowych realizowanych w oparciu o wymianę
pracowników naukowych na dowolnym etapie kariery i pracowników technicznych zaangażowanych
bezpośrednio w realizację projektu od strony merytorycznej. Pracowników można wysyłać na okres od
1 do 12 miesięcy do partnerów z innego kraju i sektora w Europie (sektor akademicki <=> sektor
pozaakademicki), lub pomiędzy krajami znajdującymi się w UE i krajach stowarzyszonych z Programem
a krajami tzw. trzecimi.
Konkurs będzie otwarty do 2 kwietnia 2019 r. Dokumentacja konkursowa oraz elektroniczny system
składania wniosków znajduje się na nowym portalu Komisji Europejskiej .
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NOWY PORTAL FUNDING & TENDER OPPORTUNITIES ZASTĄPIŁ DOTYCHCZASOWY
PARTICIPANT PORTAL

Od 30 listopada br. został uruchomiony nowy portal Komisji Europejskiej Funding & Tender
Opportunities. Zastąpił on istniejący do niedawna Participant Portal.
Nowy portal pozwala na wyszukiwanie ofert, aplikowanie i zarządzania unijnymi grantami
oraz zamówieniami publicznymi. Portal ten obejmuje wszystkie centralnie zarządzane programy Unii
Europejskiej, w tym Horyzont 2020.
Zmieniła się szata graficzna, ale sam program przejął wszystkie funkcje dostępne w ramach
poprzedniego portalu. Oprócz tego, że stał się on bardziej intuicyjny i nowoczesny to został też
wyposażony w udoskonaloną wyszukiwarkę słów kluczowych z nowymi funkcjami.
Mimo, że użytkownicy Participant Portal będą automatycznie przenoszeni na nowy portal to nie
zostanie on całkowicie zdezaktywowany. Jeszcze przez kilka miesięcy będzie można korzystać z
poprzedniej wersji.
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Wraz z początkiem roku planujemy zorganizować dla Państwa szkolenie z poruszania się po nowym
portalu i korzystania z jego funkcji.

OTWARTE KONKURSY W OBSZARZE SC5 – KLIMAT I ŚRODOWISKO
14 listopada Komisja Europejska otworzyła 19 tematów konkursowych w obszarze Działania
w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce.
Termin składania wniosków na większość z nich upływa 19 lutego 2019 r.
Zachęcamy do aplikowania, jak również do bezpośredniego kontaktu w przypadku zainteresowania
udziałem w bieżącym i przyszłych konkursach 5. Wyzwania Społecznego.
Szczegółowe informacje dostępne są w nowym portalu KE Funding & Tender Opportunities.

Źródło: KPK

KONKURS ERC CONSOLIDATOR GRANT 2019 OTWARTY

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła konkurs na ERC Consolidator Grant. Dofinansowanie
w wysokości do 2 mln euro może zostać przyznane na maksymalnie 5 lat.
O grant mogą aplikować osoby, które są 7-12 lat po uzyskaniu stopnia doktora.
Termin składania wniosków upływa 7 lutego 2019 r.
Grant pozwala dokonać konsolidacji pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego. We
wniosku trzeba więc wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu pełnej samodzielności
badawczej i umocnieniu pozycji lidera zespołu.
Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Za przebieg projektu odpowiedzialny jest
„główny badacz” – lider stworzonego przez siebie zespołu badawczego. Zarówno lider, jak i
członkowie zespołu pochodzić mogą z dowolnego kraju świata. Projekt wykonywany jest w wybranej
przez głównego badacza instytucji goszczącej (może to być instytucja macierzysta), która jednak musi
znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem H2020. Instytucja
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goszcząca zobowiązuje się do zapewnienia projektowi wszelkiego wsparcia. Udział w projekcie innych
instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia.

Źródło: KPK

SZKOLENIE – „SME INSTRUMENT OCZAMI PRZEDSIĘBIORCY”
15 stycznia planujemy zorganizować dla Państwa warsztaty skierowane są do przedsiębiorców
zainteresowanych składaniem wniosków projektowych do SME Instrumentu w ramach programu
Horyzont 2020.
Warsztaty poprowadzi dr inż. kpt. ż.w. Piotr Wołejsza - prezes zarządu Sup4Nav sp. z o.o. oraz
Navdec sp. z o.o., który opowie o swoich doświadczeniach i udzieli praktycznych porad przy staraniu
się o dofinansowanie w ramach SME Instrument.
Instrument MŚP, finansowany z programu Horyzont 2020, skierowany jest do małych i średnich
przedsiębiorstw, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, jak również mają innowacyjną
technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny.

O szczegółach i zapisach na szkolenie poinformujemy Państwa w krótce. Informacje będą dostępne na
stronie http://www.uwm.edu.pl/rpk/ w zakładce Szkolenia.

Opracowała: Ewelina Sobocińska

