ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z MŁODYMI NAUKOWCAMI
w dn. 1 marca 2017 r. w CMKP
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z młodymi naukowcami CMKP które odbędzie się 1 marca 2016 r. o
godz. 10:30 w Sali Rady Naukowej, przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie.
Spotkanie adresowane jest do wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych CMKP, prosimy przede
wszystkim o obecność niesamodzielnych pracowników CMKP zatrudnionych na stanowiskach naukowodydaktycznych. Spotkanie poprowadzi Zastępca Dyrektora CMKP ds. Dydaktycznych i Naukowych dr hab.
Wojciech Bik, prof. CMKP.
Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości uzyskiwania funduszy na prowadzenie badań naukowych.
Informacje będą przedstawione przez p. mgr Liliję Harmozę – Kierownika Działu Obsługi Działalności
Naukowej i Współpracy z Zagranicą.
Osoby planujące składanie wniosków o finasowanie badań naukowych prosimy o wypełnienie (w miarę
istniejących możliwości) dołączonej ankiety po uzgodnieniu jej treści z Kierownikiem Jednostki, w której
zatrudniony/a jest dany pracownik.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Warsztaty – ABC przygotowania wniosku do Horyzontu 2020: projekty badawczo-innowacyjne
i innowacyjne
2 marca 2017 r., Warszawa
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na bezpłatne warsztaty, na których
omówione zostanie przygotowanie wniosku w projektach badawczo-innowacyjnych (RIA - Research and
Innovation action) oraz w projektach innowacyjnych (IA - Innovation action).
Szczegółowe informacje na stronie KPK - http://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-abc-przygotowaniawniosku-do-horyzontu-2020-projekty-badawczo-innowacyjne-i-innowacyjne-2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja od Sieci KPK: spotkanie 14 marca „Jak wspierać granty ERC?”
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na dzień informacyjny „Jak wspierać granty
ERC?”, który odbędzie się 14 marca w IPPT PAN.
Spotkanie organizowane jest w ramach obchodów 10-lecia European Research Council. Przeznaczone jest
zarówno dla pracowników naukowych zainteresowanych złożeniem wniosku o grant European Research
Council, jak i dla władz oraz administracji jednostek naukowych zamierzających wprowadzić lub udoskonalić
systemy wspierania swoich pracowników w staraniach o grant. Zaprezentowane zostaną przykłady rozwiązań
zastosowanych w polskich jednostkach, a w czasie dyskusji panelowej naukowcy omówią możliwe sposoby
wsparcia merytorycznego autorów wniosków. W czasie osobnej sesji przedstawione będą krajowe programy i
działania wspomagające przygotowanie wniosku i ułatwiające realizację projektów.
Spotkanie odbędzie się 14 marca 2017 roku w IPPT PAN, ul. Pawińskiego 5B, w godzinach: 10:00 - 14:30.
Program oraz rejestracja dostępne są na stronie https://www.kpk.gov.pl/?event=seminarium-jak-wspieracgranty-erc .

Konsultacje programu Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020
Szanowni Państwo,
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Programu Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020 uprzejmie informuje, że DG
Santé prowadzi otwarte konsultacje społeczne dotyczące oceny śródokresowej Programu.
Do udziału w konsultacjach zaproszone są wszystkie organizacje zainteresowane polityką zdrowotną, zdrowiem
publicznym i opieką zdrowotną w Europie a także osoby prywatne.
Celem konsultacji jest zapewnienie lepszego dostosowania Programu do potrzeb w latach 2018-2020 oraz
ustalenie priorytetów na przyszłość.
Ankieta
jest
dostępna
na
stronie
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/midterm_ev_3rd_health_programme_2014-2020 (ankieta jest w języku angielskim, ale odpowiedzi mogą być
wysyłane również po polsku).
Konsultacje trwają do 23 lutego 2017 roku.

NARODOWE CENTRUM NAUKI
JPI AMR: Badanie zjawiska oporności na antybiotyki
Do 21 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach piątej edycji konkursu na międzynarodowe projekty
badawcze dotyczące oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co
najmniej trzech, a co najwyżej sześciu zespołów naukowych pochodzących z co najmniej trzech krajów
uczestniczących w konkursie
Do konkursu można składać wnioski, które dotyczą tematyki Comparison of prevention, control, and
intervention strategies for AMR infections through multidisciplinary studies, including One Health approaches.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCN oraz na stronie internetowej
jpiamr.eu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualnie otwarte konkursy:

 ETIUDA 5 – konkurs na stypendia doktorskie.
 SONATINA 1 – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień
naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 UWERTURA 1 – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych
realizujących granty ERC
 MINIATURA 1 – na pojedyncze działania naukowe.
KONKURSY, STYPENDIA
Stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy
Do 16 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendium rządu francuskiego na pobyt
badawczy. Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym
polskim naukowcom do 45 roku życia (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują
przeprowadzić część badań we Francji.
Stypendium przyznawane w wysokości 1 375 euro pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie
jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania
do zakwaterowania. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki
wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.
Stypendium trwa jeden miesiąc i musi zostać zrealizowane od 15 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Stypendysta naukowiec otrzymuje 1 375 euro na każdy miesiąc pobytu we Francji. Stypendium pokrywa także:





koszty ubezpieczenia;
koszty przejazdu z francuskiego lotniska do miejsca pobytu we Francji;
możliwość skorzystania z rezerwacji zakwaterowania dokonywanej przez Campus France i
proponowanej po korzystnej cenie
Szczegółowe informacje o konkursie oraz wykaz priorytetowych dziedzin na 2017 r. można znaleźć na stronie
internetowej organizatora konkursu - http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MNiSW: Wymiana osobowa z Chinami
Do 28 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o wprowadzenie tematów do Programu
Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową na lata 2017-2019. Do konkursu można zgłaszać projekty z
dowolnej dziedziny naukowej.
Zgodnie z informacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego program obejmuje projekty uzgodnione
między polskimi i chińskimi zespołami badawczymi. Środki przyznawane są na poszczególne projekty
badawcze i przeznaczone są na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów).
Strona
internetowa
konkursu
na
wymianę
osobową
z
Chinami
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapaswiata/chrl/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-na-wymiane-osobowa-w-ramach-programu-wykonawczego-zchrl.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MNiSW: Środki na polsko-niemiecką wymianę osobową na lata 2018-2019
Do 30 czerwca 2017 r. można składać wnioski w ramach wspólnego programu Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego i Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na wymianę akademicką przy
realizacji projektów badawczych na lata 2018-2019. Celem programu jest wsparcie mobilności naukowców
między Polską a Niemcami.
Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku jest przygotowanie przedsięwzięcia naukowego, które będzie
realizowane wspólnie przez naukowców z obu krajów. We wniosku należy przedstawić szczegóły tego
przedsięwzięcia: cel naukowy, zakres, nowe elementy w zakresie współpracy naukowej polsko-niemieckiej.
W ramach przyznanych środków pokrywane są tylko koszty podróży i krótkich pobytów naukowców w kraju
partnera. Maksymalny jednorazowy czas pobytu u partnera, który podlega wspieraniu, to: 1 miesiąc dla
naukowców i 2 miesiące w przypadku studentów, absolwentów i doktorantów.
Strona polska (jednostka naukowa) pokrywa koszty podróży członków polskiego zespołu naukowego do
Niemiec i koszty pobytu niemieckich partnerów w Polsce, a strona niemiecka (DAAD) koszty podróży
członków zespołu niemieckiego do Polski i koszty pobytu polskich partnerów w Niemczech. Strona przyjmująca
pokrywa również koszty podróży gości po swoim kraju, jeżeli są one związane z realizacją projektu.
Informacja o naborze wniosków na stronie MNiSW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MNiSW: Polsko - ukraiński konkurs na wymianę osobową na lata 2017-2018
Do 23 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach polsko - ukraińskiego konkurs na wymianę osobową na
lata 2017-2018. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia na finansowanie wymiany osobowej
podróży i krótkich pobytów uczestników polsko - ukraińskich projektów badawczych.

Dla konkursu ustalone zostały następujące obszary priorytetowe:
 technologie informatyczne oraz nowe technologie produkcyjne;
 energetyka (zarządzanie energią i efektywność energetyczna);
 ekologia i ochrona środowiska;
 nauki o życiu, biotechnologia, medycyna;
 nowe materiały;
 nauki humanistyczne i społeczne;
 technologie obronne.
Strona
internetowa
konkursu
na
polsko
ukraińską
wymianę
międzynarodową
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wspolny-polsko-ukrainski-konkurs-na-wymiane-osobowa-na-lata-20182019.html

FRANKOFONIA - KOLEJNE MOŻLIWOŚCI DLA POLSKICH NAUKOWCÓW,
STUDENTÓW ORAZ ABSOLWENTÓW
Oferta studiów na Frankofońskiej Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania z siedzibą w Sofii
(Bułgaria)
Umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji, w szczególności w trakcie rocznych studiów stacjonarnych w
języku francuskim, na jednym z kilku kierunków m.in. zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie instytucjami
publicznymi, zarządzanie turystyką i rekreacją. Studia są bezpłatne, a uczestnik ponosi opłatę w wysokości tylko
750 EUR rocznie łącznie za naukę, zamieszkanie w domu studenckim, ubezpieczenie oraz transport pomiędzy
osiedlem studenckim a uczelnią. Dodatkowo, przed rozpoczęciem studiów istnieje możliwość uczestniczenia w
bezpłatnym wyrównującym kursie języka francuskiego. Studia na ESFAM są dostępne dla obywateli państw
Frankofonii, w tym Polski, którzy ukończyli co najmniej 4 lata studiów (uzyskali 240 punktów ECTS).
Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 trwa do wtorku 2 maja 2017r. - szczegóły rekrutacji na stronie:
http://esfam.auf.org/fr/Etudier-en-Europe/Etudier-en-Bulgarie/Bulgarie-admission-et-inscription
Oferta studiów i pracy dydaktycznej na Uniwersytecie im. Leopolda Senghora z siedzibą w Aleksandrii
(Egipt), kształcącego na studiach magisterskich i podyplomowych, na kierunkach związanych z tematyką
rozwoju gospodarczego, społecznego oraz infrastrukturalnego państw rozwijających, przede wszystkim z Afryki.
Struktura uczelni obejmuje wydziały: Administracji i Zarządzania, Kultury, Inżynierii Środowiska, Zdrowia
Publicznego oraz Zarządzania Oświatą. Poziomy nauczania ustalone są według systemu bolońskiego, co
skutkuje uznawalnością dyplomów. Studia są dostępne dla obywateli państw Frankofonii, w tym Polski, którzy
ukończyli co najmniej studia licencjackie. Uczelnia może także od czasu do czasu zaoferować stanowiska
dydaktyczne osobom specjalizującym się w tematyce tam nauczanej. Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018
trwa do wtorku 28 lutego 2017r. - szczegóły rekrutacji na stronie: http://www.usenghorfrancophonie.org/Data/HTMLEditor/Doc/avis-de-concours.pdf
Zainteresowani naukowcy, studenci oraz absolwenci, powinni bezpośrednio kontaktować się z w/w uczelniami.
Wspólnota Frankofonii to aktualnie 84 państwa i regiony, które łączą więzy językowe, kulturowe lub
historyczne z Francją. Jej główną instytucją jest Międzynarodowa Organizacja Frankofonii (Organisation
Internationale de la Francophonie – OIF), do której Polska zgłosiła akces w 1995r. Podobnie jak w systemie
Narodów Zjednoczonych, w systemie Frankofonii obok OIF istnieje szereg innych instytucji, które są
odpowiedzialne za różne działy współpracy członków Organizacji. Stowarzyszenie Francja-Polska jest od wielu
lat głównym podmiotem ze strony pozarządowej, który stymuluje aktywność i współpracę instytucjonalną
pomiędzy Polską a innymi państwami-członkami OIF oraz instytucjami wspólnoty Frankofonii.

