NEWSLETTER
BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
(PUNKTU KONTAKTOWEGO DS. 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE)
DZIAŁU NAUKI
nr 07,08/2011 (lipiec/sierpień 2011)

Spis treści
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ERASMUS – NABÓR DO PROGRAMU BUDDY/MENTOR [s.2]
WAKACYJNE KURSY JĘZYKOWE W ALLIANCE FRANÇAISE [s.3]
STUDIA DLA TŁUMACZY JĘZYKA ANGIELSKIEGO [s.4]
PRAKTYKI W BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL [s.5]
WIZYTY STUDYJNE 2012 [s.6]
PROGRAM COPERNICUS FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
[s.7]
7. PROGRAM SKILLS FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ [s.8]
8. STUDIA PODYPLOMOWE W BOLONII [s.9]
9. KONKURS NA ESEJ [s.10]
10.NIEMIECKOJĘZYCZNY BILATERALNY PROGRAM STUDIÓW NA
KIERUNKU EUROPEISTYKA [s.11]
11.INFORMACJE Z DZIAŁU NAUKI [s.11]
12.WIADOMOŚCI [s.15]
13.NIE PRZEGAP TERMINU [s.16]
14.KALENDARZ [s.17]

Kontakt:
BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
PUNKT KONTAKTOWY DS. 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE
DZIAŁ NAUKI
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
fax. 0 (52) 34 14 773,
pokój nr 5, pokój nr 7
BWM: tel. 0 (52) 34 19 108, tel. 0 (52) 34 19 107 bwm@ukw.edu.pl
Dział Nauki: tel. 0 (52) 34 19 208 dnauki@ukw.edu.pl
www.bwm.ukw.edu.pl

1

ERASMUS – NABÓR DO PROGAMU BUDDY/MENTOR
Biuro Współpracy Międzynarodowej poszukuje Buddies/Mentorów dla
zagranicznych studentów Programu Erasmus przebywających na UKW.

Mentor jest opiekunem zagranicznego studenta podczas jego pobytu
w Polsce. Student razem ze swoim podopiecznym bierze udział we wszystkich
imprezach, koncertach i wycieczkach organizowanych dla naszych erasmusowych
gości.
Udział

w

programie

MENTOR

jest

wspaniałą

okazją

do

nawiązania

międzynarodowych przyjaźni, udoskonalenia umiejętności językowych i nauczenia się
nowego języka. W nadchodzącym semestrze spodziewamy się studentów m.in.
z Hiszpanii, Turcji, Włoch, Słowacji i Czech.
Uczestnictwo w programie daje również możliwość zdobycia dodatkowych
punktów, które są uwzględniane w procesie rekrutacji przy ubieganiu się o wyjazd na
stypendium zagraniczne w ramach programu ERASMUS.
Po ewaluacji opieki mentora przez studenta zagranicznego Biuro Współpracy
Międzynarodowej wystawia zaświadczenie o uczestnictwie w Buddy Programme.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres Biura Współpracy Międzynarodowej:
Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW
ul. Chodkiewicza 30, budynek
główny, parter, pok. 5

Kontakt:
erasmus@ukw.edu.pl
Zapraszamy do współpracy!
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Przypominamy również, że
TRWA NABÓR
NA MIN. 3-MIESIĘCZNE PRAKTYKI
Z PROGRAMU ERASMUS
TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:
DO WYCZERPANIA MIEJSC
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Współpracy Międzynarodowej.

WAKACYJNE KURSY JĘZYKOWE W ALLIANCE FRANÇAISE
Alliance Française przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego zaprasza na wakacyjne
kursy językowe.
Języki: WŁOSKI, HISZPAŃSKI, FRANCUSKI.
W ofercie:

• lekcje intensywne dla początkujących,
• konwersatoria – dla tych, którzy chcą mówić, ale mają za mało odwagi,
• lekcje gramatyczno-leksykalne dla chcących pogłębić wiedzę,
• program dla wyjeżdżających na wakacje.
Kontakt: Alliance Française

ul. Jagiellońska 2, domofon 13
85-067 Bydgoszcz
52/345-53-55
alliance@ukw.edu.pl

3

STUDIA DLA TŁUMACZY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

UKW ogłasza nabór na Studia Podyplomowe w Zakresie Kształcenia Tłumaczy
Języka Angielskiego. Studia skierowane są do absolwentów z tytułem licencjata lub
magistra, którzy zamierzają w przyszłości wykonywać zawód tłumacza.
Wszystkie zajęcia w ramach studium prowadzone są przez praktykujących
tłumaczy, w tym doświadczonych tłumaczy przysięgłych. W ramach zajęć słuchacze
studium zajmują się tłumaczeniem szerokiej gamy tekstów z różnych dziedzin,
a szczególny nacisk położony jest na tłumaczenie tekstów, z którymi na co dzień mają
do czynienia tłumacze przysięgli, oraz na tłumaczenie ustne.
Absolwent studium będzie posiadał praktyczne umiejętności pozwalające na
tłumaczenie tekstów, wprawę w zakresie tłumaczenia ustnego oraz doświadczenie
w zakresie tłumaczenia szerokiej gamy tekstów (technicznych, marketingowych,
naukowych, literackich).
Strona internetowa studium: www.tlumaczeukw.blogspot.com

Informacji udzielają:
Kierownik studiów

Sekretariat Filologii Angielskiej

dr Michał Borodo
e-mail: mborodo@gmail.com

mgr Renata Sztuba
e-mail: marzmari@ukw.edu.pl
tel. 52 340 16 87

Organizatorem Studiów Podyplomowych jest Instytut Neofilologii i Lingwistyki
Stosowanej, kierownikiem studiów jest dr Michał Borodo.

Terminy: Rekrutacja trwa do 30 września 2011r.
Czas trwania studiów 2 semestry
Liczba słuchaczy: 30
Koszt uczestnictwa 1880 złotych za semestr.

(Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni
harmonogramem opłat czesnego. Opłata za egzamin dyplomowy wynosi 250zł.)
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PRAKTYKI W BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL
British International School - akredytowana przez British Council renomowana
szkoła językowa w Londynie oferuje praktyki dla studentów na następujących
stanowiskach:

• pracownicy

całodobowego

call

świetna

centre:

okazja

do

zdobycia

doświadczenia w dziedzinie marketingu i sprzedaży; do zadań pracownika
należy kontakt mailowy i telefoniczny z potencjalnymi klientami; praca
w wymiarze 4-5 h dziennie pięć dni w tygodniu;

• asystenci grup wakacyjnych: towarzyszą grupom, które przyjeżdżają na kursy
wakacyjne

połączone

ze

zwiedzaniem;

świetna

okazja

do

zdobycia

doświadczenia (szczególnie dla studentów turystyki) oraz udoskonalenia
umiejętności językowych.
Praca połączona jest z nauką języka angielskiego w wymiarze 2-3 godziny dziennie.
Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2 w skali globalnej znajomości
językowej.
Praktyki trwają 3-6 miesięcy. Preferowana długość pobytu na praktyce to 6 miesięcy.

Uwaga: Praktyki można realizować w ramach programu Erasmus.
Termin

składania

wniosków

do

Biura

Współpracy

Międzynarodowej:

do

wyczerpania miejsc.
Więcej informacji: www.bischool.co.uk
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WIZYTY STUDYJNE 2012

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” zaprasza osoby
zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych do składania wniosków na

wyjazdy indywidualne w ramach programu Wizyty Studyjne.
CO TO JEST WIZYTA STUDYJNA?
To krótkie spotkanie (3 – 5 dni) w małych grupach (10 – 15 osób) specjalistów
oraz decydentów z różnych krajów europejskich pracujących w podobnych obszarach
edukacji ogólnej oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego.

FINANSOWANIE
Udział w wizycie jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w

formie

indywidualnego grantu.

WYMAGANIA
Warunkiem udziału w wizycie studyjnej jest znajomość języka obcego w stopniu
umożliwiającym swobodną komunikację.
Terminy składania wniosków na rok 2012:
Nabór na wizyty odbywające się w okresie od stycznia 2011 do lutego 2012 już
się zakończył.

Nabór na wizyty zaplanowane w terminach od marca 2012 trwa:
• do 14 października 2011

SZCZEGÓŁY

www.sv.org.pl
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PROGRAM COPERNICUS FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
Nagroda jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
i Deutsche

Forschungsgemeinschaft. Jej celem jest wyróżnienie najbardziej

aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej, mogących wykazać
się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy, jak również
znaczącymi sukcesami w promowaniu młodej kadry badawczej.
Do nagrody mogą kandydować uczeni, którzy:

• mają co najmniej stopień naukowy doktora,
• nie ukończyli 65 lat,
• pracują w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej i są zaangażowani
w polsko-niemiecki projekt naukowy.
Do zgłaszania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień naukowy
doktora, zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Nominacje
powinny być składane odpowiednio – do biura FNP, w przypadku gdy zgłaszającym jest
przedstawicielem polskiej społeczności naukowej i do biura DFG, gdy zgłaszającym
jest uczony z Niemiec.
Wysokość nagrody wynosi 100 000 euro (50 000 euro dla każdego z dwóch
laureatów). Laureat z Polski otrzymuje 20 000 euro nagrody imiennej oraz kwotę 30
000 euro z przeznaczeniem na kontynuację współpracy polsko-niemieckiej,
w szczególności na wsparcie młodych uczonych.

Termin zgłaszania nominacji do kolejnej edycji upływa 31 lipca 2011 r.

Na stronie internetowej Fundacji dostępny jest formularz elektroniczny (wniosek online), za pomocą którego przedstawiciele polskiej i niemieckiej społeczności naukowej
mogą zgłaszać kandydatów do nagrody.
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PODPISANIE UMOWY PROJEKTU SKILLS

Podnoszenie kwalifikacji pracowników sektora badawczo rozwojowego, doktorantów i studentów w zakresie zarządzania
projektami
Celem projektu jest doskonalenie kwalifikacji

w zakresie zarządzania

projektami badawczymi i zespołami badawczymi, rozwój umiejętności z zakresu
komunikacji naukowej, kształtowanie postaw proinnowacyjnych i intensyfikacja
współpracy międzynarodowej.
Projekt jest adresowany do laureatów i stypendystów FNP mieszkających
w Polsce: pracowników sektora B+R posiadających afiliację w jednostce naukowej,
doktorantów, pracowników centrum transferu technologii.
O udział w projekcie mogą ubiegać się laureaci reprezentujący wszystkie
dziedziny nauki; także laureaci programów FNP z ubiegłych lat.
W ramach działań w projekcie SKILLS będą prowadzone:

• szkolenia podnoszące umiejętności z zakresu zarządzania badaniami
naukowymi;

• szkolenia dotyczące transferu technologii i przedsiębiorczości;
• warsztaty szkoleniowe z komunikacji naukowej;
• szkolenia z zakresu upowszechniania nauki;
• Akademia Menadżerów Programowych;
• mentoring;
• międzynarodowe konferencje;
• spotkania naukowe z inicjatywy uczestników projektu.

Szkolenia, warsztaty i spotkania prowadzone w projekcie SKILLS będą odbywać się
cyklicznie.
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W ramach projektu SKILLS pokrywane są:

• koszty

uczestnictwa

w

organizowanych

przez

Fundację

warsztatach,

szkoleniach i spotkaniach (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd w przypadku
udziału

w

wydarzeniu

organizowanym

poza

miejscowością

zamieszkania

laureata)

• koszty

kompleksowej

organizacji

seminariów

z

inicjatywy

laureatów

(wynajem sal i sprzętu, zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd. Postępowania
ofertowe związane z organizacją wydarzenia i zarządzanie kosztami leżą po
stronie Fundacji).
Obecnie

trwa

pilotaż

działań

przewidzianych

w

projekcie.

Realizacja wszystkich komponentów projektu SKILLS rozpocznie się od 2012 roku.
Więcej

informacji

o

naborach

na

poszczególne

szkolenia

i

rejestracja

http://szkolenia.fnp.org.pl

STUDIA PODYPLOMOWE W BOLONII
Włoski Instytut Handlu Zagranicznego informuje o możliwości otrzymania
stypendium na podyplomowe studia na Uniwersytecie w Bolonii.
Oferta obejmuje prowadzone w języku angielskim roczne studia we Włoszech
z zakresu:

• Brazylia-Europa - business relations,
• Design, moda oraz dobra luksusowe,
• Food & Wine,
• Zielona energia,
• Bankowość detaliczna.
www.almaweb.unibo.it/internationalmba/
Szczegółowych informacji udziela:
p. Natalia Starowieyska,
Włoski Instytut Handlu Zagranicznego
Sekcja Promocji Handlu Ambasady Republiki Włoskiej,
n.starowieyska@ice.it; tel 0 22 6280243.
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KONKURS NA ESEJ

Centrum im. prof. Bronisława Geremka, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
(PAWF) i Fundacja PZU ogłaszają konkurs dla stypendystów Programu Stypendiów
Pomostowych,

którzy

rozpoczynają

III

lub

IV

rok

jednolitych

studiów

magisterskich lub studiów I stopnia albo I rok studiów II stopnia po raz pierwszy
(realizowanych w uczelniach o uprawnieniach magisterskich), którzy uzyskali w toku
studiów średnią nie niższą niż 4,0 studiujących na kierunkach:

• historia,
• politologia,
• europeistyka,
• filozofia,
• psychologia,
• socjologia,
• dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Wymagane

jest

napisanie

eseju

dotyczącego

jednego

z

trzech

obszarów

tematycznych:
1. Polityka zagraniczna Polski po '89r.
2. Polska w Unii Europejskiej
3. Opozycja demokratyczna w PRL i okres reformacji ustrojowej

Ujęcie w/w problematyki powinno uwzględniać rolę, myśli i dorobek prof.
Bronisława Geremka. Praca powinna zawierać 8-12 tys. znaków. Nagrodą w konkursie
jest roczne stypendium naukowe w wysokości 10.000zł.

Termin składania wniosków: 31 sierpnia.
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NIEMIECKOJĘZYCZNY BILATERALNY PROGRAM STUDIÓW
NA KIERUNKU EUROPEISTYKA

Absolwenci wszystkich kierunków studiów z całego świata mogą do 31 lipca
ubiegać się o miejsce w Europejskim
w

Instytucie

im.

Klausa

Mehnarta

Kaliningradzie. Celem rocznych studiów podyplomowych jest poszerzenie

i ugruntowanie wiedzy na temat historycznych, politycznych, ekonomicznych,
kulturalnych oraz socjalnych aspektów współczesnej Europy. Szczególną uwagę
poświęca się relacjom na linii Europa - Federacja Rosyjska na przykładzie współpracy
państw basenu Morza Bałtyckiego. Kooperacja z Uniwersytetem Wuppertal umożliwia
studiującemu odbycie semestru letniego 2012 na Uniwersytecie w Wuppertalu, gdzie
obok dyplomu rosyjskiego możliwa jest także obrona niemieckiego dyplomu magistra.
Najlepsi absolwenci z roku wyróżnieni zostaną nagrodą im. Willego Brandta
przyznawaną przez Frakcję Socjaldemokratów Parlamentu Europejskiego. Nagroda ta
daje możliwość odbycia praktyki w Brukseli i Strasburgu.
Początek semestru w Kaliningradzie: 19 września 2011.
Więcej informacji na stronie:
www.europastudien-kaliningrad.de

INFORMACJE Z DZIAŁU NAUKI
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs dla doświadczonych naukowców na
finansowanie projektów badawczych, mających na celu realizację pionierskich
badań naukowych,

w tym

interdyscyplinarnych,

ważnych

dla rozwoju nauki,

wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być
odkrycia naukowe.
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Adresaci konkursu
Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe.
W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze realizowane przez
doświadczonych naukowców, a w przypadku działalności naukowej w zakresie
twórczości

i

sztuki

–

osobę,

która

jest

autorem

dzieł

artystycznych

o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brała aktywny
udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych,
plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.
Warunki przystąpienia do konkursu
Do konkursu kwalifikowane są projekty badawcze, których okres realizacji jest
nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy.
Wysokość finansowania powinna się mieścić w przedziale 1-3 mln zł (na cały okres 60
miesięcy).
Sposób i termin składania wniosków
Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku
angielskim) należy przygotować w formie elektronicznej w systemie dostępnym na
stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (https://osf.opi.org.pl/).
Wniosek wydrukowany (w jednym egzemplarzu), podpisany przez osobę
reprezentującą wnioskodawcę oraz wersję elektroniczną wniosku należy przesłać do
dnia 15 września 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego), na adres:
Narodowe Centrum Nauki,
ul. Królewska 57, 30-081 Kraków,
z dopiskiem: „Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców”

www.ncn.gov.pl
Inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej,
infrastruktury informatycznej nauki, inwestycje budowlane

rozbudowy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13
października 2010 r. jednostki naukowe mogą składać wnioski w zakresie dużej
infrastruktury badawczej (zakupy aparatury naukowo-badawczej) oraz na inwestycje
budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.
Wprowadzono limity kwotowe ograniczające możliwość kupowania tańszej aparatury.
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▪ w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz grupie nauk
o sztuce i twórczości artystycznej – wartość jednostkowa
powyżej 150 000 zł,

▪ w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz nauk o życiu –
wartość jednostkowa powyżej 500 000 zł.
Termin składania wniosków - 15 sierpnia 2011 roku.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na realizację projektów
w ramach programu „Iuventus Plus”.
Do konkursu mogą być zgłoszone projekty prowadzone przez młodych
naukowców, którzy do dnia złożenia wniosku nie ukończyli 35. roku życia, stanowiące
kontynuację badań naukowych, których wyniki opublikowano lub przyjęto do publikacji
w wiodących światowych czasopismach, ujętych w aktualnym wykazie Journal
Citations Report (JCR) lub Reference Index for the Humanities (ERIH).
Termin składania wniosków: 15 września 2011 r.

Harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki w 2011 r.:
do 15 września:
- konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych,
mających

na

celu

interdyscyplinarnych,

realizację
ważnych

pionierskich
dla

rozwoju

badań

naukowych,

w

nauki,

wykraczających

tym
poza

dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
do 15 grudnia:
- konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie wytworzenia
lub zakupu aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
- konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby
rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
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Wydziały rozdzieliły dotacje na badania młodych pracowników i doktorantów.
Wykorzystanie tych środków odbywać się będzie na zasadach analogicznych
do zasad wykorzystania środków na badania własne:

• Wydatki muszą być zgodne z kosztorysem projektu badawczego. Ewentualne
zmiany wprowadzane są na podstawie pisma adresowanego do prodziekana ds.
nauki, w którym podaje się pierwotne rozplanowanie środków oraz powody, dla
których kosztorys musi być zmodyfikowany.

• Na ksero wykonywane na terenie Bydgoszczy oraz na tłumaczenia należy
składać zapotrzebowania na drukach pobranych ze strony internetowej
Działu Zaopatrzenia. Następnie należy dostarczyć do Działu Nauki fakturę
VAT, wystawioną na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Faktura musi być na
odwrocie opisana przez kierownika projektu wg wzoru: „Ksero (tłumaczenie)
materiałów potrzebnych do realizacji projektu badawczego [temat]. Płatne ze
środków dla młodych pracowników i doktorantów”.

• Zakupione książki należy przynieść wraz z opisaną fakturą do Biblioteki
Głównej przy ul. Chodkiewicza. Książki są rejestrowane w bibliotece
i wypożyczane osobie realizującej projekt badawczy, natomiast faktura trafia
do Działu Nauki i do Kwestury już bez udziału kierownika projektu.

• Jeśli osoba wykonująca usługę nie prowadzi własnej firmy, należy zawrzeć
z nią umowę na formularzu pobranym w Dziale Nauki. Zamawiającym jest we
wspomnianej umowie Prorektor ds. nauki. Rachunek do umowy podpisuje
kierownik projektu oraz dziekan, samą zaś umowę parafuje Dziekan.

• Zamówienia na artykuły biurowe oraz sprzęt pomocniczy do badań należy
składać na formularzu pobranym ze stron Działu Zaopatrzenia. Na stronach
tego działu znajduje się również wykaz i cennik materiałów do pobrania
z magazynu.

• Sprzęt komputerowy i aparatura badawcza kupowane są w ramach przetargu,
prosimy zatem o jak najwcześniejsze składanie zamówień.

• Osoby wyjeżdżające na konferencje krajowe i zagraniczne powinny złożyć
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wniosek wyjazdowy, podpisany przez Dyrektora Instytutu i Dziekana,
najpóźniej na dwa tygodnie przed datą konferencji. Do wniosku należy dołączyć
informacje od organizatorów wraz z numerem konta, na które należy przelać
opłatę konferencyjną. Jeśli na wniosku nie ma notatki, iż osoba wyjeżdżająca
uiściła opłatę konferencyjną we własnym zakresie, dział nauki dokonuje
przelewu po zaakceptowaniu wniosku przez Prorektora.

• Wnioski na wyjazdy zagraniczne należy składać na formularzu zamieszczonym
na stronie www.bwm.ukw.edu.pl.

• Wyjazdy na kwerendy jedno- i dwudniowe rozliczane są na podstawie delegacji,
które należy pobrać w sekretariacie instytutu. Na delegacji należy umieścić
informację o źródle finansowania. Druk delegacji musi być obustronnie
podpisany przez dziekana. Koszty podróży są rozliczane wyłącznie na
podstawie biletów.

• Koszty podróży samochodem rozliczane są do wysokości cen biletów. Na
rozliczenie kosztów podróży w ramach tzw. kilometrówki (tylko pracownicy
UKW) Prorektor musi wyrazić zgodę przed wyjazdem.

WIADOMOŚCI
Otwarcie konkursu w ramach ERA-NET ECO-INNOVERA
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że dnia 1 lipca 2011r. został otwarty
międzynarodowy konkurs z zakresu: badania i rozwój wspierajace eko-innowację w ramach
ERA-NET Eco-Innovera „Boosting Eco-Innovation through joint cooperation in research”.
Tematyka projektów konkursowych, w których mogą uczestniczyć polskie podmioty dotyczy
następujących obszarów badawczych:
- Sustainable industrial processes and products
- Recycling and waste-use
NCBiR przeznaczyło w konkursie na finansowanie projektów z udziałem polskich wykonawców
1,5 mln euro.
Termin składania wniosków mija 30 września 2011, godz. 12.oo.
Formularze są dostępne na stronie: http://www.eco-innovera.eu/submissioncall1
Wszystkie wnioski powinny zostać złożone online przez koordynatora działającego w imieniu
całego konsorcjum. Informacje na temat procedury aplikacyjnej można uzyskać na stronie
internetowej: http://www.eco-innovera.eu/jointcall1
Kontakt w NCBiR: Ołesia Witkowska, o.witkowska@ncbir.pl; 22 20 10 687 w.106
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Najnowszy konkurs w priorytecie Żywność, Rolnictwo, Rybołóstwo i Biotechnologie
Komisja Europejska opublikowała roboczy dokument: ORIENTATION PAPER 2012 on the
Cooperation Theme 2, w którym przedstawiła tematy najnowszego konkursu FP7-KBBE2012-6. Konkurs w priorytecie Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo i Biotechnologia - FP7-KBBE2012-6, zostanie oficjalnie ogłoszony 20 lipca. W Programie Pracy 2012 duży nacisk położony
jest na udział MŚP. Ogłoszenie konkursu poprzedzone jest Dniem Informacyjnym
organizowanym przez Komisje Europejską 15 lipca 2011.
Więcej informacji o Dniu Informacyjnym KBBE: www.b2match.eu/biobro2011/pages/home
Otwarto nowy konkurs w dziedzinie ekoinnowacji
27 kwietnia KE opublikowała nowy konkurs w dziedzine ekoinnowacji w Programie CIP EIP:
CIP-eco-innovation-2011. Konkurs pozostanie otwarty do 8 września br. Projekty można
składać w 5 obszarach priorytetowych: recycling materiałów, zrównoważone budownictwo,
sektor spożywczy, sektor wodny oraz zielony biznes.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostepne są na stronie KE:
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm

Można zgłaszać polskie wynalazki na wystawę w Norymberdze
Agencja Promocyjna Inventor czeka na zgłoszenia naukowców z uczelni i instytutów
badawczych, którzy chcą wziąć udział w wystawie wynalazków iENA w Norymberdze.
Część kosztów udziału w październikowej wystawie pokrywa Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Zgłoszenia są przyjmowane do 1 sierpnia.

NIE PRZEGAP TERMINU
www.eurodesk.pl
31-07-2011
Programy szkoleniowe w Europejskiej Agencji Kosmicznej
Stypendia umożliwiają młodym naukowcom i inżynierom (reprezentującym różne dyscypliny)
przeprowadzenie badań naukowych związanych z nauką o kosmosie, rozwiązaniami
i technologią stosowaną w kosmosie.
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15-08-2011
Staże dla tłumaczy w parlamencie Europejskim
Parlament Europejski oferuje staże w swoim Sekretariacie z zakresu tłumaczeń pisemnych,
które mają przyczynić się do kształcenia zawodowego młodych obywateli oraz popularyzacji
wiedzy na temat funkcjonowania tej instytucji.
26-08-2011
Granty podróżne Europejskiej Fundacji Kultury – STEP Beyond i Fundusz Roberta Cimetty
STEP beyond i Fundusz Roberta Cimetty to dwa programy Europejskiej Fundacji Kultury
wspierające mobilność artystów podróżujących po Europie i osób zajmujących się kulturą
oraz zachęcające do międzynarodowej współpracy artystycznej i kulturalnej.
31-08-2011
Praktyki w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich oferuje praktyki umożliwiające młodym ludziom
uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów o praktyczne umiejętności.
Praktyki trwają zwykle trzy miesiące, ale mogą być wydłużone do maksymalnie 11 miesięcy.
Praktykanci pracują pod bezpośrednim nadzorem prawnika. Badają skargi i/lub
przeprowadzają research potrzebny do zbadania wniosku.
01-09-2011
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – małe granty
Celem Funduszu jest wspierania współpracy z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz integrację
tych państw z Unią Europejską. Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze
wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Budżet projektu nie może obejmować okresu
dłuższego niż sześć miesięcy. Maksymalna kwota przypadająca na jeden projekt to 5 000
euro.
01-09-2011
Praktyki administracyjne w Komisji Europejskiej
Komisja organizuje dwa razy w roku trzy- lub pięciomiesięczne praktyki dla absolwentów
studiów uniwersyteckich. Praktyki są dostępne także dla tych, którzy w ramach kształcenia
przez całe życie otrzymali niedawno dyplom uniwersytecki i rozpoczynają nową karierę
zawodową.

KALENDARZ IMPREZ
KRAJOWEGO PUNKTU
KONTAKTOWEGO ds. 7PR
www.kpk.gov.pl
→Więcej

22.08.SZCZECIN Ochrona własności intelektualnej w Polsce, UE i USA-krok po
kroku do uzyskania patentu
Spotkanie poprowadzi p. Rafał Malujda, radca prawny, specjalizujący się w zakresie
prawa własności intelektualnej, ochronie know-how, zamówień publicznych, umów
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wdrożeniowych
oraz
kontraktów
transferu
technologii
(krajowych
i międzynarodowych). Formularz rekrutacyjny należy wysłać do 12 sierpnia.
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Szczerbcowa 4
Szczecin

05.09.GDAŃSK Environmental (BIO) Technologies Brokerage Event
Międzynarodowe spotkanie brokerskie poświęcone nowoczesnym, ekologicznym
technologiom środowiskowym – głównemu zagadnieniu Tematu 6 ŚRODOWISKO 7
Programu Ramowego. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia.
http://www.b2match.eu/envtechgdansk2011
Hotel Merkury
ul. Jana Heweliusza 22
80-890 Gdańsk

07.09.MIĘDZYZDROJE Przygotowanie biznesplanu dot. komercjalizacji wyników
prac badawczych
Podczas szkolenia uczestnik uzyska wiedzę na temat czynności jakie powinien
wykonać aby przygotować dobry biznesplan, kto powinien go napisać, czy i komu zlecić
wykonanie pewnych cześci biznesplanu, jakim językiem powinien być pisany, na co
zwrócić szczególną uwagę, jakie są najczęstsze błędy. Spotkanie poprowadzi p.
Wojciech Przygocki, trener z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Fundacji UAM.
Hotel Vestina
Promenada Gwiazd 3
Miedzyzdroje

08-09.09.WARSZAWA Food and nutrition in XXI-century
Konferencja zorganizowana wraz z Komisją Europejską w ramach inicjatyw
prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Celem spotkania jest określenie głównych
wyzwań bio-ekonomii europejskiej w świetle polityki unijnej, najnowszych trendów
w badaniach poświęconych żywieniu i innowacjom w zarządzaniu polityką żywnościową.
Zamek Królewski
Warszawa

19-20.09.SZCZECIN Realizacja i rozliczanie projektów badawczych (w tym
z UE)
W trakcie szkolenia poruszone zostaną zagadnienia takie jak: specyfika zarządzania
projektem badawczym, monitoring, sprawozdawczość, ewaluacja, zasady rozliczania
projektów badawczych oraz prawo zamówień publicznych w projektach badawczych
Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym, wzbogacona o interesujące wykłady
plenarne zaproszonych gości, warsztaty i prezentacje.
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19
Warszawa
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19-22.09.WARSZAWA VI edycja Konferencji Doktorantów i Młodych
Naukowców „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”
Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym, wzbogacona o interesujące wykłady
plenarne zaproszonych gości, warsztaty i prezentacje.
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19
Warszawa

20.09.WARSZAWA Security Research Conference (SRC'11) – największa
europejska konferencja dotyczaca badań na rzecz bezpieczeństwa
Podczas tegorocznej, szóstej już edycji konferencji politycy, badacze, przemysł
i użytkownicy końcowi z całej Europy spotkają się, aby wspólnie porozmawiać na temat
rozwiązań prawnych, technologicznych i organizacyjnych dla największych wyzwań
przed jakimi stoi dziś bezpieczeństwo publiczne. Podczas sesji tematycznych
zaprezentowane
zostaną
innowacyjne
rozwiązania
wypracowane
w ramachmiedzynarodowych i krajowych projektów takich jak na przykład systemy
„Proteus” i „Talos”. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa naukowo-przemysłowa.
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19
Warszawa
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