
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W biuletynie znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące międzynarodowych programów 

badawczych, otwartych konkursów oraz odbywających się konferencji i szkoleń, a także najnowszych 

interesujących publikacji. Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej  , 

gdzie znajdziecie Państwo przydatne linki, publikacje i najświeższe aktualności. Zapraszamy do lektury. 
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Co nowego w Horyzoncie 2020? 

 

Grupa doradcza Zdrowie H2020 (Horizon 2020 Advisory group for Health, demographic 

change and wellbeing) opublikowała raport1 zawierający potencjalne obszary strategiczne 

dla konkursów w latach 2016-2017. Zalecenia grupy doradczej stanowić będą podstawę do 

dalszej dyskusji nad kolejnym Programem Pracy 2016-17 w obszarze Zdrowie, zmiany 

demograficzne i dobrostan. Dokument ten jest wynikiem konsultacji odbywających się w 

dniach od 25 marca do 18 czerwca br, podczas których grupa doradcza utworzyła osiem 

niezależnych zespołów, analizujących poszczególne zakresy tematyczne. 

Grupa zidentyfikowała i opisała następujące obszary strategiczne dla konkursów w latach 

2016-2017 :  

 

1) starzejące się społeczeństwo (ageing at large); 

2) spersonalizowana medycyna (personalized medicine); 

3) rozwiązania informacyjno-technologiczne w dziedzinie zdrowia (ICT for health);   

4) promocja „zdrowia‟ (population health and health promotion); 

5) choroby zakaźne (infectious diseases); 

6) wczesny rozwój (early development); 

7) zrównoważone systemy opieki zdrowotnej (sustainable health and care systems); 

8) wyzwania środowiskowo - zdrowotne (environment and health challenge);  

 

Dodatkowo Komisja Europejska uruchomiła konsultacje społeczne Programu Pracy na        

lata 2016-2017 w obszarze „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa‟ (Science 

with and for Society) w ramach programu „Horyzont 2020‟ 

Celem kolejnej inicjatywy w tej dziedzinie jest budowanie efektywnej współpracy pomiędzy 

światem nauki a społeczeństwem, rekrutowanie nowych talentów, i implementowanie 

elementów świadomości społecznej do świata naukowej doskonałości . 

Inicjatywa opiera się na ośmiu działaniach, których głównym przesłaniem wydaje się być 

identyfikacja potrzeb społeczeństwa, zrównoważony rozwój, równość płci, zaangażowanie 

rożnych grup wiekowych ( w tym dzieci i młodzieży). 

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej: 

 

 

                                            
1 Krajowy Punkt Kontaktowy  

http://ec.europa.eu/research/consultations/swafs/consultation_en.htm
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Uprzejmie informujemy również, że Komisja Europejska wprowadziła zmiany w konkursach w 

obszarze‟ Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan’. Otwarte konkursy wraz z naniesionymi 

poprawkami znajdą Państwo w dalszej części niniejszego opracowania. 

 

Zachęcamy także do lektury poprzedniej edycji biuletynu, gdzie opisane zostały pozostałe 

konkursy programu ramowego Horyzont „2020‟, programy realizowane przez NCN i NCBiR i 

inne ciekawe alternatywy finansowania badań naukowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umed.pl/pl/_akt/inf_tmp/biuletyn/2014/biuletynMPB-072014.pdf
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Otwarte konkursy Program Ramowy Horyzont 2020 

 

Uwaga: wprowadzono zmiany! 

 

Filar:  Wyzwania społeczne 

Poddziałanie: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 

Spersonalizowana medycyna i opieka 

H2020-PHC-2015-single-stage_RTDsingle- jednoetapowy 

Data ogłoszenia konkursu: 30.07.2014  

Ostateczny termin składania wniosków : 24-02-2015 17:00:00 (czasu lokalnego             -

brukselskiego) 

Budżet: € 88,000,000  

Status: otwarty  

 

„Głównym celem wyzwania Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (Health, 

Demographic Change and Wellbeing) jest zapewnienie wszystkim obywatelom (dzieciom, 

dorosłym i ludziom starszym) zdrowia i dobrostanu przez całe życie oraz wysokiej jakości opieki 

zdrowotnej”.2 

Aby złożyć wniosek o finansowanie, należy utworzyć konsorcjum w oparciu o jeden    z 

zakresów tematycznych, ogłoszonych przez KE. Konsorcjum musi składać się z co najmniej 

trzech podmiotów, pochodzących z co najmniej trzech krajów UE. Wnioski oceniane będą na 

podstawie poziomu naukowej doskonałości, wpływu na wyzwania społeczne, i możliwości 

zastosowania rezultatów projektu w praktyce.  

Finansowanie sięga 100 % kosztów bezpośrednich i zakłada zryczałtowaną, 25% stawkę 

kosztów pośrednich. Nowością jest kwalifikowalność podatku VAT, którego nie można w inny 

sposób odpisać. 

 

Otwarte konkursy: 

 

 PHC-09-2015: PHC 9 – 2015: Vaccine development for poverty-related and neglected 

infectious diseases: HIV/AIDS  

 PHC-15-2015: Clinical research on regenerative medicine 

 PHC-33-2015: New approaches to improve predictive human safety testing 

 

 

 

                                            
2 http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10388 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9076-phc-09-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9076-phc-09-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9077-phc-15-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9078-phc-33-2015.html
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Uwaga: wprowadzono zmiany! 

 

Filar: Wyzwania społeczne 

Poddziałanie: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 

 

Spersonalizowana medycyna i opieka 

 

Sub call of: H2020-PHC-2014-2015,  

dwuetapowy ( uproszczona procedura w pierwszym etapie,  

dla zachęcenia większej liczby uczestników). 

Data ogłoszenia konkursu: 11-12-2013  

Ostateczny termin składania wniosków : 14-10-2014 17:00:00 (czasu lok. brukselskiego) 

Drugi etap: 21.04.2015 17:00:00 (czasu lokalnego, brukselskiego) 

Budżet:  €306,000,000 
 

 

 

„Głównym celem wyzwania Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (Health, 

Demographic Change and Wellbeing) jest zapewnienie wszystkim obywatelom (dzieciom, 

dorosłym i ludziom starszym) zdrowia i dobrostanu przez całe życie oraz wysokiej jakości opieki 

zdrowotnej”.3 

Aby złożyć wniosek o finansowanie, należy utworzyć konsorcjum w oparciu o jeden z 

zakresów tematycznych, ogłoszonych przez KE. Konsorcjum musi składać się z co najmniej 

trzech podmiotów, pochodzących z co najmniej trzech krajów UE.  

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszej fazie wysyła się wnioski w uproszczonej wersji, 

oceniane w oparciu o dwa kryteria – 1)poziom naukowej doskonałości i  2)wpływ na 

wyzwania społeczne.  

Wnioski w drugim etapie oceniane będą na podstawie 1)poziomu naukowej doskonałości, 

2)wpływu na wyzwania społeczne, i 3)możliwości zastosowania rezultatów projektu w 

praktyce.  

Finansowanie sięga 100 % kosztów bezpośrednich i zakłada zryczałtowaną,            25% stawkę 

kosztów pośrednich. Nowością jest kwalifikowalność podatku VAT, którego nie można w inny 

sposób odpisać. 

 

 

 

 

                                            
3 http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10388 
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Otwarte konkursy: 

 

 PHC-02-2015: Understanding disease: systems medicine 

 PHC-03-2015: Understanding common mechanisms of diseases and their relevance in 

co-morbidities 

 PHC-04-2015: Health promotion and disease prevention: improved inter-sector co-

operation for environment and health based interventions 

 PHC-11-2015: Development of new diagnostic tools and technologies: in vivo medical 

imaging technologies 

 PHC-14-2015: New therapies for rare diseases 

 PHC-16-2015: Tools and technologies for advanced therapies 

 PHC-18-2015: Establishing effectiveness of health care interventions in the paediatric 

population 

 PHC-22-2015: Promoting mental wellbeing in the ageing population 

 PHC-24-2015: Piloting personalised medicine in health and care systems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2274-phc-02-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2275-phc-03-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2275-phc-03-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2276-phc-04-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2276-phc-04-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2277-phc-11-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2277-phc-11-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2278-phc-14-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2279-phc-16-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2280-phc-18-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2280-phc-18-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2281-phc-22-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2282-phc-24-2015.html
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„Głównym celem wyzwania Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (Health, 

Demographic Change and Wellbeing) jest zapewnienie wszystkim obywatelom (dzieciom, 

dorosłym i ludziom starszym) zdrowia i dobrostanu przez całe życie oraz wysokiej jakości opieki 

zdrowotnej”.4 

Aby złożyć wniosek o finansowanie, należy utworzyć konsorcjum w oparciu o jeden    z 

zakresów tematycznych, ogłoszonych przez KE. Konsorcjum musi składać się z co najmniej 

trzech podmiotów, pochodzących z co najmniej trzech krajów UE. Wnioski oceniane będą na 

podstawie poziomu naukowej doskonałości, wpływu                  na wyzwania społeczne, i 

możliwości zastosowania rezultatów projektu w praktyce.  

Finansowanie sięga 100 % kosztów bezpośrednich i zakłada zryczałtowaną, 25% stawkę 

kosztów pośrednich. Nowością jest kwalifikowalność podatku VAT, którego nie można w inny 

sposób odpisać. Konkursy, które wkrótce będą otwarte: 

 

 PHC-21-2015: Advancing active and healthy ageing with ICT: Early risk detection and 

intervention 

 PHC-25-2015: Advanced ICT systems and services for integrated care 

 PHC-27-2015: Self-management of health and disease and patient empowerment 

supported by ICT 

 PHC-28-2015: Self management of health and disease and decision support systems 

based on predictive computer modelling used by the patient him or herself 

 PHC-29-2015: Public procurement of innovative eHealth services 

 PHC-30-2015: Digital representation of health data to improve disease diagnosis and 

treatment 

                                            
4 http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10388 

Uwaga: wprowadzono zmiany! 

 

Filar:  Wyzwania społeczne 

Poddziałanie: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 

Spersonalizowana medycyna i opieka 

H2020-PHC-2015-single-stage- jednoetapowy 

 

Data ogłoszenia konkursu: 30.07.2014  

Ostateczny termin składania wniosków : 21-04-2015 17:00:00 (czasu lokalnego             -

brukselskiego) 

Budżet: €104,500,000   

Status: Oczekujący-  Forthcoming  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2268-phc-21-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2268-phc-21-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2269-phc-25-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2270-phc-27-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2270-phc-27-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2271-phc-28-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2271-phc-28-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2272-phc-29-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2273-phc-30-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2273-phc-30-2015.html
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Filar: Doskonała Nauka 

Przyszłe i powstające technologie (FET) 

 

FET-Open - Novel ideas for radically new technologies - Research Projects 

H2020-FETOPEN-2014-2015-RIASub call of: H2020-FETOPEN-2014-2015 

Data otwarcia konkursu:  11-12-2013 

Ostateczny termin składania wniosków  29-09-2015 17:00:00 (czasu lokalnego  -

brukselskiego) 

Cut-off date(s)  30-09-2014 17:00:00 (czasu lokalnego - brukselskiego) 

   31-03-2015 17:00:00  (czasu lokalnego- brukselskiego) 

Budżet: €154,000,000    

Status konkursu: otwarty 

 

 

„Obszar przyszłe i powstające technologie stworzony został w celu poszukiwania nowych 

możliwości rozwoju technologicznego. Ma pomóc Europie objąć rolę lidera w rozwijaniu tych 

technologii, co w konsekwencji przyczyni się do rozwoju gospodarczego i zwiększenia 

konkurencyjności na najbliższe dziesięciolecia. 

Jak definiuje Krajowy Punkt Kontaktowy FET służy do finansowania interdyscyplinarnych 

projektów, które odniosą najlepszy skutek łącząc potencjał z różnych dziedzin nauki (fizyki, 

informatyki, biologii, nauki o środowisku, naukach społecznych, humanistycznych i innych) 

oraz różnych dyscyplin zaawansowanej inżynierii, tak by badane rozwiązania można było 

wdrożyć i stworzyć zupełnie nowe technologie. FET stanowi więc uzupełnienie dla grantów 

Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) skierowanych do indywidualnych 

naukowców. 

FET Open to konkursy na nowe idee w zakresie nowych technologii. Seria tych konkursów 

stworzyć ma zróżnicowane portfolio projektów badawczych, które pozwoli na rozpoznanie 

możliwości rozwoju nowych technologii, powstających dzięki niekonwencjonalnym 

konsorcjom, badaniom i innowacjom. Budżet FET-Open stanowi 40% całego budżetu FET w 

Horyzoncie 2020‟5. 

 

Otwarty konkurs ma wspierać liczne, wizjonerskie projekty tzw.‟wysokiego ryzyka‟, które 

przyczynią się do powstawania radykalnie przełomowych rozwiązań w dziedzinie nauki i 

                                            
5 https://www.kpk.gov.pl/?page_id=10328 



 

 

10 

 

spis 

treści 

technologii. Program w założeniu ma wpływać na zwiększoną partycypację kobiet, młodych 

naukowców, i MŚP z sektora high - tech. Zwycięskie projekty powinny obejmować swoim 

zasięgiem następujące elementy: długookresową wizję; nowatorski i przełomowy charakter; 

wysokie ryzyko; interdyscyplinarność; przygotowanie bazy dla nowej linii technologicznej. 

Komisja Europejska oczekuje następujących efektów związanych z realizacją projektów: 

 Inicjacja radykalnie nowych linii technologicznych poprzez stworzenie tzw. dowodu 

koncepcji i jej naukowego fundamentu lub, 

 zapoczątkowanie innowacyjnego ekosystemu (masy krytycznej) wokół solidnej bazy 

merytorycznej i potencjału technologicznego  

Pojedynczy projekt może liczyć na dofinansowanie w wysokości 2-4 mln euro, zaś wysokość 

refundacji sięga 100% kosztów kwalifikowalnych. 

 

Więcej informacji na temat otwartego konkursu znajdą Państwo na stronie Research 

Participant Portal: 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/11

53-fetopen-1-2014.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1153-fetopen-1-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1153-fetopen-1-2014.html
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Szkolenia i programy stypendialne 

 

 

 

Szkolenia Skills 

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

 

Termin składania wniosków: na bieżąco 

  

 

Szkolenia organizowane w ramach programu SKILLS dotyczą następujących zagadnień: 

 podnoszenie umiejętności z zakresu zarządzania badaniami naukowymi;  

 transfer technologii i przedsiębiorczości;  

 warsztaty szkoleniowe z komunikacji naukowej;  

 upowszechnianie nauki.  

 

Udział w szkoleniach mogą brać osoby, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych 

warunków6: 

 są pracownikami naukowymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w 

jednostce naukowej, która ma siedzibę na terenie Polski;  

 są doktorantami w polskich jednostkach naukowych;  

 są absolwentami studiów doktoranckich do 12 miesięcy po uzyskaniu stopnia doktora.  

Szczegółowy harmonogram szkoleń dostępny jest na stronie FNP: 

 

http://www.fnp.org.pl/assets/HARMONOGRAM-SZKOLE%C5%83-2014_Projekt-SKILLS2.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

http://www.fnp.org.pl/assets/HARMONOGRAM-SZKOLE%C5%83-2014_Projekt-SKILLS2.pdf
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Impuls - drugi nabór wniosków  

 

Ostateczny termin składania wniosków: 30 września 2014 

  

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

 

 

Konkurs Impuls ma za zadanie promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności 

uczonych z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Adresatami 

konkursu są uczestnicy projektu SKILLS, a więc osoby które w związku ze swoim wcześniejszym 

udziałem w projekcie (np. uczestnictwem w szkoleniu) podpisały deklarację uczestnictwa w 

projekcie SKILLS oraz oświadczenie dotyczące danych osobowych: 

 pracownicy naukowi, zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w 

jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, 

 doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce, 

 absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora 

zamierzający realizować projekt w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na 

terytorium RP. 

W konkursie mogą brać udział uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. 

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie FNP: 

 

http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-konkurs-impuls/  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.granty-na-badania.com/2014/07/impuls-drugi-nabor-wnioskow.html
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-konkurs-impuls/
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SKILLS – COACHING 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

Ostateczny termin składania wniosków: 

01.09.2014 

Opis programu 

Celem programu7 jest udzielenie młodym naukowcom wsparcia w podejmowaniu wyzwań 

zawodowych i osiąganiu kolejnych etapów kariery naukowej, w procesie podejmowania 

decyzji oraz w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w pracy zawodowej. Program 

umożliwia pracę pod okiem doświadczonego trenera (coach). Adresatami konkursu są 

pracownicy naukowi zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce 

naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP oraz absolwenci studiów doktoranckich do 12 

miesięcy od uzyskania stopnia doktora. 

Naukowcom zakwalifikowanym do programu FNP zapewni finansowanie procesu 

coachingowego składającego się z od 3 do 6 sesji coachingowych trwających 90-120 minut. 

Sesje z wykwalifikowanym trenerem- coach‟em współpracującym z FNP będą odbywać się 

co do zasady raz w miesiącu, w miejscu i terminie wskazanym przez uczestnika. 

W trakcie procesu coachingowego uczestnik pracuje nad rozwijaniem kompetencji 

zawodowych w wybranym przez siebie obszarze zgodnym z celami projektu SKILLS, czyli 

dotyczących zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, 

współpracy interdyscyplinarnej, komunikacji naukowej, komercjalizacji wyników badań lub 

przedsiębiorczości. 

Zaletą programu jest jego spersonalizowany charakter i ścisłe dostosowanie do aktualnych 

wyzwań zawodowych uczestnika. Pod okiem coacha uczestnik będzie mógł przeprowadzić 

dokładną diagnozę swojej sytuacji zawodowej, a następnie opracować i wdrożyć działania 

mające na celu rozwój w wybranym przez niego obszarze. Ze względu na indywidualny 

charakter coachingu zakres szczegółowych zagadnień, które mogą być jego przedmiotem, 

jest bardzo szeroki. Przykładowo można wskazać na: planowanie ścieżki rozwoju 

zawodowego, budowanie własnego zespołu, kierowanie zespołem badawczym (także 

interdyscyplinarnym), mentoring, zarządzanie projektami badawczymi, umiejętność 

negocjacji czy komunikacja wyników badań różnym grupom odbiorców. 

  

 

 

 

 

 

                                            
7 Fundacja na rzecz Nauki 
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Warsztaty Omicron 

 

“At the crossroads of stem cell biology and omics technology” 

 

Ostateczny termin składania wniosków: 12/10/2014 

 

 

 

W związku z projektem Omicron, finansowanym ze środków unijnych, Uniwersytet Jagielloński 

zaprasza na warsztaty szkoleniowe. 

Tematem przewodnim warsztatów będzie cyt.: “At the crossroads of stem cell biology and 

omics technology” 

Warsztaty odbędą się pomiędzy 29 września a 5 października w Krakowie. 

Warsztaty będą obejmowały seminaria prowadzone przez naukowców ze Stanów 

Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski. Podczas warsztatów poruszane będą 

zagadnienia dot. praw własności intelektualnej. 

 

 

Szczegółowe informacje o warsztatach OMICRON są dostępne na stronie: 

 

http://omicron.cm.uj.edu.pl/public/userfiles/files/2014-07-22/OMICRON_workshop.pdf  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://omicron.cm.uj.edu.pl/public/userfiles/files/2014-07-22/OMICRON_workshop.pdf
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Stypendia dla doktorantów 

 

Rada ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) 

 

Ostateczny termin składania wniosków 31-10-2014 

 

Konkurs adresowany jest do młodych doktorantów i doktorów, którzy nie ukończyli 35 roku 

życia, a chcą prowadzić swoje badania w Turcji. Celem konkursu jest wzmocnienie 

współpracy wybitnych zagranicznych naukowców z tureckimi instytucjami naukowymi. 

Organizatorem konkursu jest Rada ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK). 

Nabór wniosków będzie trwał od 22 września 2014 r. do 31 października 2014 r.  

Zgodnie z informacjami organizatorów wnioski mogą składać młodzi naukowcy, którzy 

prowadzą badania w następujących dziedzinach nauk8i: 

 nauki przyrodnicze;  

 nauki inżynieryjne i technologiczne;  

 nauki medyczne;  

 nauki rolnicze;  

 nauki humanistyczne;  

 nauki społeczne.  

Przed złożeniem wniosku wnioskodawca musi uzyskać zaproszenie do prowadzenia badań 

od tureckiej jednostki badawczej. Maksymalny czas trwania stypendium wynosi 12 miesięcy. 

  

Organizatorzy zapewniają następujące świadczenia: 

 stypendium w wysokości 2 250 lir tureckich;  

 częściowe pokrycie kosztów podróży do 1 000 dolarów;  

 częściowe pokrycie kosztów ubezpieczenia do 1 200 dolarów.  

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie źródłowej: 

 

http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-

2216-research-fellowship-programme-for-international-researchers  

  

 

 

                                            
8 Regionalny Punkt Kontaktowy, Uniwersytet Łódzki 

http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2216-research-fellowship-programme-for-international-researchers
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2216-research-fellowship-programme-for-international-researchers
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Twinning Grants 

 

IncoNet Eap 

IncoNet CA 

 

Termin składania wniosków: od maja 2014 r do marca 2016r 

 

‚Twinning Grants’ to konkursy na wsparcie współpracy z zespołami badawczymi z krajów 

Partnerstwa Wschodniego (IncoNet EaP) i Centralnej Azji (IncoNet CA) w przygotowywaniu 

wniosków do programu Horyzont 2020.  

Konkurs dotyczy innowacyjnych tematów badawczych w ramach wyzwań społecznych: 

Climate change, Health oraz Energy i jest otwarty od maja 2014 r. do marca 2016 r, 

 

Więcej informacji o konkursach na stronach: 

 

1)Twinning Grants: IncoNet EaP supports 'Clustering of Scientific Projects and Institutions' 

 

 

2) Twinning Grants: IncoNet CA supports 'Twinning between Research Institutions'  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inco-eap.net/en/401.php
http://www.inco-ca.net/en/262.php
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Kalendarz konferencji/szkoleń 

 

02/09/2014 

12:00 - 18:00 Spotkanie brokerskie "Horizon 2020" w Ostrawie  

VŃB-Technical University of Ostrava, Ostrava-Poruba  

https://b2bharmo.com/Ostrava_H2020  

06-09/09/2014  

12th European Week of Regions and Cities, Brussels

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm  

 

http://opendays2014.lodzkie.pl/?page_id=9 

09/09/2014 

Ambient Assisted Living Brokerage Event  

Palace of the Parliament, Bucharest  

http://www.aal-europe.eu/aal-brokerage-event/  

09/09/2014 - 12/09/2014 

Virtual Physiological Human Conference 2014  

Clarion Hotel & Congress Trondheim, Trondheim  

http://www.ntnu.edu/vph2014  

09/09/2014 

10:00 - 12:00  Zdrowie - Badania kliniczne w projektach H2020 – webinarium 

Germany  

http://www.fitforhealth.eu/content/webinar-clinical-trials-horizon-2020-projects  

16/09/2014 

 

Dzień Informacyjny IMI2 JU 

 

Krajowy Punkt Kontaktowy, Warszawa 

 

http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-1-konkursu-imi-2-ju-w-warszawie  

https://b2bharmo.com/Ostrava_H2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm
http://www.aal-europe.eu/aal-brokerage-event/
http://www.ntnu.edu/vph2014
http://www.fitforhealth.eu/content/webinar-clinical-trials-horizon-2020-projects
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-1-konkursu-imi-2-ju-w-warszawie
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22-23/09/2014  

Leveraging European Business Science 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

http://conferenceue.wix.com/lebs-pl 

13-14/10/2014  

 

Konferencja pt. „Towards a new concept of excellence in research? 

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

 

Warszawa 

 

http://www.fnp.org.pl/konferencja-fnp-i-european-foundation-centre-na-temat-

doskonalosci-w-nauce/ 

15-16/10/2014 

 

Warsztaty poświęcone „cytometrii przepływowej w onkologii molekularnej’  

 

Projekt Bastion 

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

 

http://bastion.wum.edu.pl/aktualnosci/warsztaty-poswiecone-cytometrii-przeplywowej-w-

onkologii-molekularnej-15-16-10-2014/  

 

20-21/11/2014  

 

XII Międzynarodowe Sympozjum Neurochemiczne 

pt. „Molecular Basis of Pathology and Therapy in Neurological Disorders”   

 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN 

 

Warszawa 

 

cnswarsaw2014.com/ 

 

22/11/2013  

Open Info Day - Horizon 2020 'Health, demographic change and wellbeing' 

Bruksela, Belgia 

 

Open Info Day - Horizon 2020 'Health, demographic change and wellbeing' 

http://ec.europa.eu/research/health/horizon-2020-health-open-info-days_en.html  

 

 

 

 

 

 

http://conferenceue.wix.com/lebs-pl
http://bastion.wum.edu.pl/aktualnosci/warsztaty-poswiecone-cytometrii-przeplywowej-w-onkologii-molekularnej-15-16-10-2014/
http://bastion.wum.edu.pl/aktualnosci/warsztaty-poswiecone-cytometrii-przeplywowej-w-onkologii-molekularnej-15-16-10-2014/
http://cnswarsaw2014.com/
http://ec.europa.eu/research/health/horizon-2020-health-open-info-days_en.html
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Programy badawcze- Ostateczne terminy składania wniosków 

 

 

10/09/2014 

 

 

Knowledge and Innovation Communities- KIC‟s 

 

 

10/09/2014 

 

SKOMPLIKOWANE I PROSTE. MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH 

 

 

11/09/2014  

 

Eurostars 2 

 

 

 

11/09/2014 

 

Działania-„Maria Skłodowska-Curie‟ 

INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF) 

(H2020) 

 

 

16/09/2014 

 

 

HARMONIA 6 

 

 

16/09-2014 

 

 

MAESTRO 6 
 

 

16/09-2014 

 

 

Sonata Bis 4 

 

16 /09/2014 
 

M-ERA.NET Call 2014 (I etap)     

 

 

17/09/2014 

 

TEAMING (H2020) 

 

 

23/09/2014 

 

STRATEGMED: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH’ 

 

 

30/09/2014 

 

 

IMPULS  

 

25/09/2014 

 

ERA.Net RUS PLUS w ścieżce SCIENCE & TECHNOLOGY (S&T). 

 

 

29/09/2015 FET-OPEN - NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES - RESEARCH PROJECTS 

(H2020) 

 

 

 

Ostateczne terminy składania wniosków 

http://eit.europa.eu/collaborate/2014-call-for-kics
http://forumakademickie.pl/konkurs/
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/eurostars/aktualnosci/art,2824,nabor-wnioskow-w-2-konkursie-programu-eurostars-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4051-msca-if-2014-ef.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4051-msca-if-2014-ef.html
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia-16-06-2014
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro-16-06-2014
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatabis-16-06-2014
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/m-eranet/konkurs-2014/art,2817,m-era-net-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-m-era-net-call-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2535-widespread-1-2014.html
http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/profilaktyka-i-leczenie-chorob-cywilizacyjnych---strategmed/
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-konkurs-impuls/
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/eranet-rus-plus/
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30/09/2014 

 

Stypendium im. Aleksandra von Humboldta  

 

 

14/10/2014 

 

H2020-PHC-2014-2015: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 

(dwuetapowy)   

 

15/10/2014 

 

ERA-CHAIRS( H2020) 

 

 

21/10/2014 

 

 

Granty dla doświadczonych naukowców 

(ERC Advanced Grants) (H2020) 

 

 

12/11/2014 

 

 

The Innovative Medicines Initiative 

 

 

 

15/11/2014 

 

 

SCOPES 2013-2016 - Scientific cooperation between eastern Europe and Switzerland 

 

 

02/12/2014 

 

TWINNING (H2020) 

 

 

24/02/2015 

 

 

H2020-PHC-2015-single-stage_RTDsingle - Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 

jednoetapowy 

 

 

 

 

 

 

http://www.granty-na-badania.com/2014/07/stypendium-im-aleksandra-von-humboldta.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2014-2.html#tab2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-adg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-adg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2014-01.html
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/int_sco_call.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6064-h2020-twinn-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-single-stage_rtd.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-single-stage_rtd.html
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Przydatne linki: 

 

Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju UMED 

http://www.umed.pl/pl/index1.php?dir=nauka&mn=akt  

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE  

http://www.kpk.gov.pl/ 

 

Research Participant Portal - podstawowy  portal programów badawczych UE 

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

 

CORDIS - portal Komisji Europejskiej do rozpowszechniania jak najszerzej rozumianych 

informacji o wszelkich, dofinansowywanych ze środków unijnych projektach 

badawczych oraz ich wynikach.  

http://cordis.europa.eu/home_pl.html  

 

Narodowe Centrum Nauki 

http://www.ncn.gov.pl/  

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

http://www.ncbir.pl/  

 

Fit for Health- portal umożliwiający poszukiwanie partnerów do współpracy w 

ramach projektów badawczych. 

http://www.fitforhealth.eu/  

http://www.umed.pl/pl/index1.php?dir=nauka&mn=akt
http://www.kpk.gov.pl/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://cordis.europa.eu/home_pl.html
http://www.ncn.gov.pl/
http://www.ncbir.pl/
http://www.fitforhealth.eu/

