DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH
TERMINY

PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA

WIĘCEJ

HORYZONT 2020

*

HORYZONT 2020

HORYZONT 2020 to największy europejski program finansowania badań i innowacji oraz rozwoju
kariery naukowej na lata 2014-2020, którego celem jest zabezpieczenie europejskiej
konkurencyjności, osiągnięcie wzrostu gospodarczego i zwiększenie zatrudnienia w państwach Unii
Europejskiej. Struktura programu została oparła na trzech wzajemnie wspierających się
priorytetach:
1. Doskonała baza naukowa
 Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC)
 Przyszłe i powstające technologie (FET)
 Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA)
 Europejska infrastruktura badawcza, w tym e-infrastruktury.
2. Wiodąca pozycja w przemyśle
 Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych
 Dostęp do finansowania ryzyka
 Innowacje w MŚP.
3. Wyzwania społeczne
 Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
 Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania mórz i wód
śródlądowych oraz biogospodarka
 Bezpieczna, czysta i efektywna energia
 Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
 Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
 Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa
 Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli.
uzupełnionych przez dodatkowe cele szczegółowe:
 Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa
 Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa
oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.
Zachęcamy do zapoznania się z tematami i terminami konkursów na lata 2016-2017!
Programy Pracy na najbliższe dwa lata są dostępne w serwisie Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

http://ec.europa.eu/research/par
ticipants/portal/desktop/en/opp
ortunities/h2020/index.html

SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NABORAMI
Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe mają na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego
potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym
w sektorze akademickim lub pozaakademickim (szczególnie w przedsiębiorstwach) w Europie i/lub
poza jej granicami, a także udział w konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym
rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np. z zakresu transferu technologii, zarządzania
zespołami i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości. Umowa grantowa jest zawsze
podpisywana pomiędzy KE a instytucją kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z H2020.
Ten rodzaj działań MSCA obejmuje dwa typy projektów:
do 14.09.2016 r.
do 14.09.2017 r.

Individual fellowships (IF)

1. European Fellowships, które umożliwiają realizację grantu od 12 do 24 miesięcy w dowolnym
kraju UE lub stowarzyszonym (obowiązuje reguła mobilności). W ich ramach dostępne są także
granty związane z powrotem do kariery naukowej po co najmniej 12 miesięcznej przerwie oraz
granty reintegracyjne umożliwiające powrót naukowcom do Europy;
2. Global Fellowships dają możliwość realizacji grantu najpierw w kraju trzecim (na zasadzie
oddelegowania od 12 do 24 miesięcy, przy wyborze kraju obowiązuje reguła mobilności), a
następnie obowiązkowy 12 miesięczny powrót do Europy (nie obowiązuje reguła mobilności,
można grant realizować także w Polsce). W ramach obu typów projektu można zaplanować
realizację części działań w innej europejskiej instytucji z sektora pozaakademickiego lub
akademickiego na zasadzie oddelegowania od 3 do 6 miesięcy.

do 10.01.2017 r.

European Training
Networks (ETN)

Innowacyjne szkolenie naukowców ma na celu wyszkolenie nowego pokolenia kreatywnych,
przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców, ustrukturyzowanie szkoleń doktorantów oraz
zwiększenie możliwości zatrudnienia początkujących naukowców poprzez poprawę perspektyw
rozwoju ich kariery w wyniku (1) prowadzenia przez nich prac badawczych w ramach,
międzynarodowych zespołów naukowych oraz (2) rozwijania i poszerzania dodatkowych
umiejętności, np. z zakresu transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania zespołami i
projektami badawczymi. Projekty trwające do 4 lat są składane przez konsorcjum instytucji, które
następnie w otwartych i przejrzystych konkursach (ogłaszanych między innymi na Portalu
EURAXESS) zatrudniają początkujących naukowców na okres od 3 do 36 miesięcy. W ramach
projektu można organizować konferencje, szkoły letnie i specjalistyczne kursy, otwarte także dla
naukowców i instytucji spoza konsorcjum projektu.
Kompleksowe i komplementarne programy szkoleniowe mogą być realizowane w ramach trzech
typów projektów:
1. European Training Networks (ETN): przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów
członkowskich i/lub stowarzyszonych z H2020 oferujące wspólny i komplementarny program
szkoleniowy oparty o indywidualne projekty badawcze realizowane przez przyjmowanych
początkujących naukowców.
2. European Industrial Doctorates (EID): przynajmniej 2 instytucje z 2 różnych krajów oraz 2
różnych sektorów oferujące studia doktoranckie, w ramach których doktorant musi spędzić
przynajmniej 50% czasu w sektorze pozaakademickim (nacisk na udział przedsiębiorstw). Jedna

https://ec.europa.eu/research/p
articipants/portal/desktop/en/op
portunities/h2020/topics/2056msca-itn-2016.html
https://ec.europa.eu/research/p
articipants/portal/desktop/en/op
portunities/h2020/topics/2224msca-if-2017.html

https://ec.europa.eu/research/p
articipants/portal/desktop/en/op
portunities/h2020/topics/2050msca-itn-2017.html

z instytucji musi mieć prawo do przyznawania stopnia naukowego doktora.
3. European Joint Doctorates (EJD): przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów uprawnione do
nadawania stopnia doktora oferujące wspólny programu studiów doktoranckich i przyznające
wspólny/podwójny stopień doktora.

ERC Starting Grant terminy
składania
wniosków:
publikowane
corocznie
latem

do 09.02.2017 r.

ERC Consolidator Grant
terminy
składania
wniosków: publikowane raz
w roku
ERC
Advanced
Grant
terminy
składania
wniosków: publikowane raz
w roku

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) wspiera twórcze i
nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty
interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i
przełomowych wyników. Klasyczny podział na badania podstawowe i stosowane nie ma znaczenia:
badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy (frontier
research).
Projekty są inicjowane przez samych naukowców, a wykonywane pod kierunkiem lidera (Principal
Investigator). Lider może pracować samodzielnie, bądź stworzyć zespół, w zależności od dziedziny
naukowej i specyfiki projektu. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego
kraju świata.
Projekty są wykonywane w wybranej przez lidera instytucji goszczącej (Host Institution), która musi
znajdować się w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych. Dla uczonych
pracujących w tych krajach może to być instytucja macierzysta.
Rodzaje grantów:
1. ERC Starting Grant – dla początkujących naukowców, 2-7 lat po doktoracie: do 1,5 mln euro na
projekt trwający do 5 lat,
2. ERC Consolidator Grant – dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po
doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat,
3. ERC Advanced Grant – dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym: do
2,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat.

https://erc.europa.eu/fundingand-grants/funding-schemes

DOFINANSOWANIE POZOSTAŁYCH DZIAŁAŃ
TERMINY

PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA

WIĘCEJ

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
POWER 2.7
od 21.11.2016
do 09.12.2016

Zwiększenie szans na
zatrudnienie osób
szczególnie zagrożonych
wykluczeniem społecznym

od 21.11.2016

POWER 2.9

do 05.12.2016

Rozwój ekonomii społecznej

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu realizację kompleksowych http://www.funduszeeuropejskie.go
v.pl/nabory/27-zwiekszenie-szansdziałań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także
na-zatrudnienie-osob-szczegolniedziałania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze
zagrozonych-wykluczeniemspołecznością większościową.
spolecznym-1/

Celem konkursu jest: wyposażenie pracowników przedsiębiorstw społecznych w wiedzę
i umiejętności pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach zamówień publicznych.
http://www.funduszeeuropejskie.go
Oczekuje się, że przedsiębiorstwa społeczne objęte interwencją zwiększą uczestnictwo w v.pl/nabory/29-rozwoj-ekonomiipostępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W definicji używanej w prawodawstwie
spolecznej-3/
unijnym stosowanie klauzul społecznych daje możliwość uzależnienia realizacji zamówienia od
spełnienia przez wykonawcę określonych warunków społecznych .
W projekcie można otrzymać dotację na:

od 31.10.2016
do 05.12.2016

POWER 2.10
Wysoka jakość systemu
oświaty

E-materiały dydaktyczne do historii sztuki i do historii muzyki, języka łacińskiego i kultury antycznej;
E-materiały dydaktyczne zawierające treści w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki; Emateriały dydaktyczne dotyczące 10 obszarów tematycznych krótkie streszczenia lekcji
przedmiotowej abstrakty lekcji w języku angielskim do nauki języka angielskiego z następujących http://www.funduszeeuropejskie.go
przedmiotów: matematyka, informatyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, przyroda, język polski,
v.pl/nabory/210-wysoka-jakoschistoria, wiedza o społeczeństwie ze słowniczkiem podstawowym i nagraniem lektorskim z esystemu-oswiaty-15/
podręczników opracowanych w ramach PO KL; E-materiały dydaktyczne dotyczące 10 obszarów
tematycznych (matematyka, informatyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, przyroda, język polski,
historia, wiedza o społeczeństwie) audiobooki; E-materiały dydaktyczne dotyczące 10 obszarów
tematycznych (matematyka, informatyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, przyroda, język polski,
historia, wiedza o społeczeństwie): cykle krótkich filmów edukacyjnych 5’-10’ do wykorzystania na
lekcji.

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Tworzenie i realizacja wysokiej jakości:
1)

interdyscyplinarnych
międzynarodowym;

2)

międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki
organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;

3)

programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa,
wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji
rezultatów studiów doktoranckich.

POWER
grudzień 2016 r.

Działanie 3.2
Studia doktoranckie

programów

doktoranckich

o

zasięgu

krajowym

lub
http://www.ncbir.pl

TRYB POZAKONKURSOWY W KTÓRYM WNIOSKODAWCĄ JEST MNISW!

POWER
III kwartał 2016 r.

Działanie 3.4
Zarządzanie w instytucjach
szkolnictwa wyższego

Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.
Grupami docelowymi w projekcie są uczelnie, zarówno publiczne jak i niepubliczne. Głównymi
zadaniami uczelni w projekcie będzie:
•
przygotowanie pogłębionej analizy dotyczącej procesu konsolidacji/utworzenia związku i jej
korzyści zarówno dla uczelni jak i dla całego systemu szkolnictwa wyższego;
•

opracowanie szczegółowego programu konsolidacji/stworzenia związku uczelni;

•

uzyskanie zgody właściwych organów uczelni określonych w statucie uczelni;

http://www.ncbir.pl

•
przeprowadzenie konsolidacji (w tym połączenie systemów informatycznych, księgowych
itp.) lub stworzenie związku uczelni.

Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
od 30.11.2016
do 31.01.2017

POWER
Działanie 4.1
Innowacje społeczne

Dofinansowanie można otrzymać na przetestowanie koncepcji popytowego instrumentu pomocy http://www.funduszeeuropejskie.go
zwrotnej przeznaczonej wyłącznie na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy
v.pl/nabory/41-innowacjekształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I,
spoleczne-12/
II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 2 lata. Konkurs jest ukierunkowany na stworzenie
innowacyjnych rozwiązań prowadzących do wsparcia finansowania kształcenia osób dorosłych.
W niniejszym konkursie nie ma ograniczeń co do rodzaju podmiotów, które mogą wnioskować o
dofinansowanie.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka
RPO WSL
od 29.08.2016 r.

Działanie 1.1.

do 31.12.2016 r.

Kluczowa dla regionu
infrastruktura badawcza

http://www.funduszeeuropejskie.go
v.pl/nabory/11-kluczowa-dlaBudowa, wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą kluczowej infrastruktury badawczej, służącej regionu-infrastruktura-badawczarealizacji badań naukowych zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
7816/

Priorytet II: Cyfrowe Śląskie
RPO WSL
listopad – grudzień

Działanie 2.1.

2016 r.

Wsparcie rozwoju cyfrowych
usług publicznych

1. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i
przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.
2. Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych,
a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów.

https://rpo.slaskie.pl/

3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług
publicznych z obszaru e-zdrowia.

Priorytet III: Konkurencyjność MŚP
RPO WSL
Działanie 3.1.1
od 30.11.2016
do 31.01.2017

Tworzenie terenów
inwestycyjnych na obszarach
typu brownfield – ZIT
Subregionu Centralnego
(120/16), RPO Śląskiego

http://www.funduszeeuropejskie.go
v.pl/nabory/31-poprawa-warunkowKompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im
do-rozwoju-msp-311-tworzenieterenow-inwestycyjnych-nanowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji.
obszarach-typu-brownfield-zitsubregionu-centralnego-12016/

Priorytet IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
RPO WSL
październik – listopad
2016 r.

Poddziałanie 4.1.1
Odnawialne źródła energii –
ZIT Subregionu Centralnego
RPO WSL

od 30.11.2016

Poddziałanie 4.1.2

do 28.04.2017

Odnawialne źródła energii –
RIT Subregionu

Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł
odnawialnych.
Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi
Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,
Działaniu 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałaniu 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Zachodni
Typy projektów: Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze

https://rpo.slaskie.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.go
v.pl/nabory/41-odnawialne-zrodlaenergii-412-odnawialne-zrodlaenergii-rit-zachodni-11116/

Południowego
RPO WSL
od 30.11.2016

Poddziałanie 4.1.2

do 28.04.2017

Odnawialne źródła energii –
RIT Subregionu Północnego

źródeł odnawialnych.
Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi
Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,
Działaniu 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałaniu 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Zachodni

http://www.funduszeeuropejskie.go
v.pl/nabory/41-odnawialne-zrodlaenergii-412-odnawialne-zrodlaenergii-rit-polnocny-11016/
Typy projektów: Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze

źródeł odnawialnych.

RPO WSL
Działanie 4.3

od 30.11.2016

Efektywność energetyczna i
odnawialne źródła energii w
infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej

do 30.05.2017

Działanie 4.3.2
Efektywność energetyczna i
odnawialne źródła energii w
infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej – RIT
Północny (107/16), RPO
Śląskiego

od 30.08.2016
do 02.11.2017

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi
Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,
Działaniu 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i
http://www.funduszeeuropejskie.go
mieszkaniowej Poddziałaniu 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w
v.pl/nabory/43-efektywnoscinfrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Północnego.
energetyczna-i-odnawialne-zrodlaenergii-w-infrastrukturze-publiczneji-mieszkaniowej-432-efektywnoscTypy projektów:
energetyczna-i-odnawialne-zrodlaModernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków energii-w-infrastrukturze-publicznejmieszkalnych.
i-mieszkaniowej-rit-polnocny10716/
Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub

podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła.
Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

RPO WSL
Działanie 4.4.

Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Wysokosprawna kogeneracja

http://www.funduszeeuropejskie.go
v.pl/nabory/44-wysokosprawnakogeneracja-7716/

Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Priorytet IX: Włączenie społeczne
RPO WSL
listopad 2016 r.

Poddziałanie 9.1.1
Wzmacnianie potencjału
społeczno-zawodowego
społeczności lokalnych – ZIT
Subregionu Centralnego

Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty obejmujące programy na rzecz wzmacniania
potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium
i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań:
a. opartych o samopomoc i wolontariat,
b. środowiskowych,

https://rpo.slaskie.pl/

c. prozatrudnieniowych,
d. edukacyjnych.
Działania kulturalne mogą być realizowane wyłącznie jako wsparcie uzupełniające.

RPO WSL

Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty obejmujące programy na rzecz wzmacniania

https://rpo.slaskie.pl/

Poddziałanie 9.1.2
listopad 2016 r.

Wzmacnianie potencjału
społeczno-zawodowego
społeczności lokalnych – RIT
Subregionu Południowego

potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium
i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań:
a. opartych o samopomoc i wolontariat,
b. środowiskowych,
c. prozatrudnieniowych,
d. edukacyjnych.
Działania kulturalne mogą być realizowane wyłącznie jako wsparcie uzupełniające.

Priorytet X: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Możliwe typy projektów:
RPO WSL
maj – czerwiec 2016 r.

Poddziałanie 10.3.1

listopad - grudzień 2016 r.

Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych – ZIT
Subregionu Centralnego

1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych /
powojskowych / popegeerowskich / pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego
otoczenia.
2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy
nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

https://rpo.slaskie.pl/

3. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz
z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
Możliwe typy projektów:

RPO WSL
maj – czerwiec 2016 r.

Poddziałanie 10.3.2

listopad - grudzień 2016 r.

Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych – RIT
Subregionu Południowego

1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych /
powojskowych / popegeerowskich / pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego
otoczenia.
2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy
nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

https://rpo.slaskie.pl/

3. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz
z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

Priorytet XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
RPO WSL
Poddziałanie 11.1

od 28.11.2016
do 11.01.2017

Ograniczenie
przedwczesnego kończenia
nauki szkolnej oraz
zapewnienie równego
dostępu do dobrej jakości
edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i
średniego

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ
projektów: Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oparte na http://www.funduszeeuropejskie.go
v.pl/nabory/111-ograniczeniesubregionalnej analizie deficytów w zakresie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego
przedwczesnego-konczenia-naukizawartej w strategii ZIT, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące szkolnej-oraz-zapewnienie-rownegojakość edukacji.
dostepu-do-dobrej-jakosci-edukacjielementarnej-ksztalceniapodstawowego-i-sredniego-1111wzrost-upowszechnienia-wysokiej-

jakosci-edukacji-przedszkolnej-z/

Poddziałanie 11.1.1
Wzrost upowszechnienia
wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej – ZIT (112/16),
RPO Śląskiego
Możliwe typy projektów:

RPO WSL
Poddziałanie 11.1.4
listopad – grudzień 2016

Poprawa efektywności
kształcenia ogólnego –
konkurs

1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz
kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla
uczniów;
2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w
powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami);

https://rpo.slaskie.pl/

3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w
procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz
wsparcia ucznia młodszego;
4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z
zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

RPO WSL
Poddziałanie 11.4.2
od 30.11.2016
do 30.12.2016

październik – listopad
2016 r.

Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych osób
dorosłych
Poddziałanie 11.4.2
Kształcenie ustawiczne RIT, RPO Śląskiego
RPO WSL
Poddziałanie 11.4.3
Kształcenie ustawiczne konkurs

Dotacja na szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są
zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub
kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych. Programy walidacji i
certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

Projekty mogą być skierowane do osób dorosłych pracujących, uczestniczących z własnej inicjatywy
w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę
kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in. osoby o
niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia;

http://www.funduszeeuropejskie.go
v.pl/nabory/114-podnoszeniekwalifikacji-zawodowych-osobdoroslych-1142-ksztalcenieustawiczne-rit-1/

http://efs.wup-katowice.pl

Priorytet XII: Infrastruktura edukacyjna

od 29.11.2016
do 27.04.2017

RPO WSL
Poddziałanie 12.2.2
Infrastruktura kształcenia
zawodowego – RIT
Subregionu Zachodniego
(119/15), RPO Śląskiego

Dofinansowanie na przebudowę, budowę[1], remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu
wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
[1] W działaniu 12.2 poprzez budowę rozumie się rozbudowę, odbudowę, nadbudowę.

http://www.funduszeeuropejskie.go
v.pl/nabory/122-infrastrukturaksztalcenia-zawodowego-1222infrastruktura-ksztalceniazawodowego-rit-subregionuzachodniego-11915/

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie na ochronę in-situ lub ex-situ zagrożonych
gatunków i siedlisk przyrodniczych. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną
zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.
W ramach działania finansowane będą projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i
gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju w odniesieniu do parków narodowych i obszarów
Natura 2000 oraz, w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych, leżących poza ww. http://www.funduszeeuropejskie.go
Działanie 2.4.
obszarami. Główny nacisk zostanie położony na wsparcie działań wynikających z dokumentów v.pl/nabory/24-ochrona-przyrody-iOchrona przyrody i edukacja zarządczych dla ww. obszarów, przygotowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
edukacja-ekologiczna-7/
ekologiczna
ochronie przyrody.
POIiŚ

od 30.11.2016
do 31.01.2017

W ramach działania nie mogą być finansowane projekty ograniczone terytorialnie do obszaru
jednego województwa, mające na celu prowadzenie działań ochronnych w szczególności na terenach
rezerwatów i parków krajobrazowych, jeśli takie działania zostały zaplanowane do realizacji przez
dany typ beneficjenta w ramach regionalnych programów operacyjnych.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
Priorytet IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
POIR – BADAWCZE
Celem programu TEAM jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych
prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata (niezależnie od ich narodowości) w
jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych
obszarach, z udziałem partnera zagranicznego.
od 15 listopada 2016 r.
do 15 stycznia 2017 r.

POIR
TEAM

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co http://www.fnp.org.pl/oferta/teamnajmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie naukowe poparte osiągnięciami o
2/
międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swoim zespole młodych uczonych:
studentów, doktorantów lub młodych doktorów.
W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet takiego
projektu nie przekroczył 3 500 000 zł.

od 15 listopada 2016 r.
do 15 stycznia 2017 r.

POIR
TEAM-TECH

Celem programu TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych
http://www.fnp.org.pl/oferta/teamprzez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu
tech/
wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy

obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co
najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte
osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swym zespole młodych
uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.
W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet takiego
projektu nie przekroczył 3 500 000 zł.

od 15 sierpnia 2016 r.
do 15 października 2016 r.

POIR
FIRST TEAM

od 10 stycznia 2017 r.
do 10 marca 2017 r.

Celem programu FIRST TEAM jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów
badawczych prowadzonych przez doktorów na wczesnych etapach kariery naukowej (niezależnie
od narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia lub
powrotu do pracy B+R osób po przerwach w pracy badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie
udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w
Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości)
posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat, przy czym początek tego okresu
wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w
konkursie. Termin 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia
naukowego, o ile wnioskodawca będzie spełniał warunki opisane w dokumentacji konkursowej .

http://www.fnp.org.pl/oferta/firstteam/

W ramach konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet
projektu nie przekroczył 2 000 000 zł.
Celem programu HOMING jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych
projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata
(niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych
naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce,
pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

od 15 sierpnia 2016 r.
do 15 października 2016 r.
POIR
od 10 stycznia 2017 r.
do 10 marca 2017 r.

HOMING

Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości)
posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego
okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania
wniosków w konkursie. Terminu 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania
stopnia naukowego, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji konkursowej.
http://www.fnp.org.pl/oferta/homi
ng/
Równocześnie wnioskodawca w konkursie musi spełnić łącznie następujące warunki:
 przebywał poza Polską nieprzerwanie przez co najmniej 9 miesięcy w celu prowadzenia badan
naukowych;
 ma zamiar przyjechać do Polski nie później niż w terminie rozpoczęcia projektu lub przyjechał
do Polski nie wcześniej niż w roku poprzedzającym termin składania wniosków w konkursie. W
pierwszym z planowanych konkursów dopuszczalny termin przyjazdu do Polski zostaje
przesunięty do dn. 1 stycznia 2013 r.
W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Zaleca się, aby budżet
projektu nie przekroczył 800 000 zł.

Celem programu POWROTY jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania innowacyjnych
projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata
(niezależnie od ich narodowości), powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w
jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych
obszarach, z udziałem partnera naukowego.
od 15 września 2016 r.
do 15 listopada 2016 r.
POIR
POWROTY
od 15 lutego 2017 r.
do 15 kwietnia 2017 r.

Wnioskodawcą wPR konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości)
posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego
okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania http://www.fnp.org.pl/oferta/powr
oty/
wniosków w konkursie. Terminu 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania
stopnia naukowego, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji konkursowej.
Równocześnie, wnioskodawca w konkursie jest osobą powracającą do pracy naukowej po przerwie
trwającej co najmniej 9 miesięcy, spowodowanej w szczególności pracą w innych sektorach
gospodarki lub w sektorze B+R, ale bez udziału w prowadzeniu badań (np. broker naukowotechnologiczny, administracja, zarządzanie) lub po przerwie związanej z rodzicielstwem.
W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Zaleca się, aby budżet
projektu nie przekroczył 800 000 zł.

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA
Możliwe do realizacji typy projektów:

od 30.09.2016 r.
do 31.01.2017 r.

POPC Poddziałanie 2.1
Wysoka dostępność i jakość
e-usług publicznych

http://www.funduszeeuropejskie.go
v.pl/nabory/poddzialanie-2112. tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania wysoka-dostepnosc-i-jakosc-e-uslugpublicznych/
e-usług publicznych (A2B, A2C).

1. tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),

Możliwe do realizacji II typy projektów:
1.
od 30.09.2016 r.
do 31.01.2017 r.

http://www.funduszeeuropejskie.go
v.pl/nabory/231-cyfroweudostepnienie-informacji-sektorapublicznego-isp-ze-zrodeladministracyjnych-i-zasobow-naukiPoddziałanie dotyczy: informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
typ-i-projektu-cyfroweudostepnienie-isp-ze-zrodeldostępie do informacji publicznej (np. dane demograficzne, dane o produkcji i zużyciu energii,
administracyjnych-1/
budżetowe i podatkowe, dotyczące działalności gospodarczej, dane o ochronie i

Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów
nauki Celem realizacji poddziałania jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości ISP, a
także zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania.
POPC Poddziałanie 2.3.1
Cyfrowe udostępnienie
informacji sektora
publicznego ze źródeł
administracyjnych i zasobów
nauki

od 30.09.2016 r.
do 10.01.2017 r.

Cyfrowe udostępnienie Informacji Sektora Publicznego ze źródeł administracyjnych

zanieczyszczeniu środowiska, informacja o prawie oraz procesach legislacyjnych).
2.

http://www.funduszeeuropejskie.go
v.pl/nabory/231-cyfroweCyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów udostepnienie-informacji-sektoranauki Celem realizacji poddziałania jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości ISP, a
publicznego-isp-ze-zrodeltakże zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania.
administracyjnych-i-zasobow-naukityp-ii-projektu-cyfrowePoddziałanie dotyczy: zasobów nauki.
udostepnienie-zasobow-nauki-1/

Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki

od 29.08.2016
do 15.01.2017

POPC
Działanie 3.2

Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

http://www.funduszeeuropejskie.go
v.pl/nabory/32-innowacyjnerozwiazania-na-rzecz-aktywizacjicyfrowej/

ERASMUS+
Konkurs dofinansowuje projekty edukacyjne realizowane w partnerstwach międzynarodowych.
Działania realizowane w ramach akcji powinny służyć:

Kolejny nabór:
29 marca 2017 r.

ERASMUS+
partnerstwa strategiczne



opracowaniu nowatorskich programów, metod, narzędzi i materiałów służących rozwijaniu
kluczowych kompetencji młodzieży, jak również umiejętności językowych i związanych z http://erasmusplus.org.pl/szkolnict
wo-wyzsze/akcja-2/partnerstwatechnologiami informacyjnymi,



stworzeniu metod, narzędzi i materiałów służących rozwojowi zawodowemu i zwiększaniu
kompetencji osób pracujących z młodzieżą (m.in. programów edukacyjnych, programów
szkoleń, metod oceny),

Akcja 2
Sektor szkolnictwa wyższego



wykorzystywaniu nowych form prowadzenia pracy z młodzieżą oraz zapewnianie szkoleń i
wsparcia, opartych m.in. na wirtualnej mobilności, wykorzystywaniu technologii
informacyjnych, elastycznych metod uczenia),



wypracowaniu programów i narzędzi służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu
młodzieży oraz wczesnej rezygnacji z nauki szkolnej,



tworzeniu sieci współpracy i wspólnych projektów przez organizacje młodzieżowe,
instytucje i inne podmioty działające w obszarze edukacji i szkoleń i rynku pracy.

(KA203)

strategiczne/

http://erasmusplus.org.pl/szkolnict
wo-wyzsze/akcja-2/partnerstwastrategiczne/dofinansowanieprojektow/
http://erasmusplus.org.pl/eforms/

Dotacje na międzynarodowe inicjatywy grup młodzieży z krajów europejskich. Międzynarodowe/
transnarodowe inicjatywy młodzieżowe to projekty, które samodzielnie przygotowuje, organizuje i
realizuje młodzież. Mają one służyć:

Nabór do
2 lutego 2017 r.
26 kwietnia 2017 r.
4 października 2017 r.

ERASMUS+
partnerstwa strategiczne –
międzynarodowe/transnaro
dowe inicjatywy
młodzieżowe



zwiększaniu zaangażowania obywatelskiego poprzez m.in. organizowanie konsultacji, debat,
konferencji, inicjatyw dotyczących tematyki europejskiej,



podejmowaniu działań dla pożytku społeczności lokalnych (m.in. wspieranie grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym np. osób starszych, niepełnosprawnych, migrantów,
mniejszości społecznych),



rozwijaniu postawy przedsiębiorczej i umiejętności skutecznego działania młodych ludzi (np.
założenie klubu młodzieżowego, organizacji lub przedsiębiorstwa społecznego;
przygotowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń np. na temat przedsiębiorczości;
organizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych).

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (ang. KA2: Cooperation for
Innovation and the Exchange of Good Practices)

http://erasmusplus.org.pl/oprogramie/terminy/

Kolejny nabór:

ERASMUS+
partnerstwa strategiczne

29 marzec 2017 r.

Akcja 2
Sektor edukacja szkolna

Projekty polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, władz oświatowych i http://erasmusplus.org.pl/edukacjaszkolna/akcja-2/
innych organizacji zajmujących się edukacją szkolną. Celem działań powinno być wprowadzenie
długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do
zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.
http://erasmusplus.org.pl/eforms/
http://erasmusplus.org.pl/szkolnict

ERASMUS+
Kolejny nabór:

Sojusze na rzecz wiedzy

28 luty 2017 r.

Akcja 2

Sojusze na rzecz wiedzy to międzynarodowe projekty współpracy szkół wyższych i przedsiębiorstw,
wo-wyzsze/akcja-2/sojusze-naktórych celem jest wspieranie innowacyjności w sferze edukacji i biznesu oraz szerszym otoczeniu
rzecz-wiedzy/
społeczno-ekonomicznym,
rozwijanie
w
społeczeństwie
umiejętności
związanych
z
przedsiębiorczością, stymulowanie i ułatwianie przepływu wiedzy między uczelniami i https://eacea.ec.europa.eu/erasmus
przedsiębiorstwami.
-plus/actions/key-action-2-

Sektor szkolnictwa wyższego W danym projekcie musi uczestniczyć co najmniej sześć organizacji z minimum trzech krajów
programu Erasmus+, w tym minimum dwie uczelnie i dwa przedsiębiorstwa.

ERASMUS+
Kolejny nabór:
9 luty 2017 r.

Sojusze na umiejętności
sektorowych

Kolejny nabór:
9 luty 2017 r.

Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych są projektami transnarodowymi rozpoznającymi
zapotrzebowanie na umiejętności w określonym sektorze gospodarki, bazującymi na tych http://erasmusplus.org.pl/projektycentralne/akcja-2/
potrzebach i/lub odpowiadającymi na takie potrzeby poprzez przekładanie ich na programy
nauczania w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.
Szczególna uwaga będzie poświęcona umiejętnościom cyfrowym, które są coraz ważniejsze dla https://eacea.ec.europa.eu/erasmus
-plus/actions/key-action-2wszystkich profili zawodowych na całym rynku pracy.

Akcja 2
Sektor szkolnictwa wyższego Ponadto przejście do gospodarki obiegowej/cyklicznej powinno zostać wsparte zmianami kwalifikacji
oraz krajowymi programami kształcenia i szkolenia w celu zaspokojenia pojawiających się potrzeb
zawodowych w zakresie „umiejętności związanych z ochroną środowiska”.

ERASMUS+
Budowanie potencjału w
dziedzinie szkolnictwa
wyższego
Akcja 2
Sektor szkolnictwa wyższego

cooperation-for-innovation-andexchange-goodpractices/knowledge-alliances_en

cooperation-for-innovation-andexchange-good-practices/sectorskills_en

http://erasmusplus.org.pl/szkolnict
wo-wyzsze/akcja-2/budowaniepotencjalu/

Międzynarodowe projekty zmierzające do budowania potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach
partnerskich są realizowane przez grupę współpracujących ze sobą instytucji (przede wszystkim
uczelni) z krajów programu i uprawnionych krajów partnerskich. Projekty tego typu ukierunkowane https://eacea.ec.europa.eu/erasmus
są na pomoc i wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego oraz systemów szkolnictwa wyższego w
-plus/actions/key-action-2krajach partnerskich.
cooperation-for-innovation-andexchange-good-practices/capacity0_en

ERASMUS+
Kolejny nabór:
16 luty 2017 r.

Erasmus Mundus Joint
Master Degrees 2016
Akcja 1

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus to studia drugiego stopnia o międzynarodowym
charakterze, prowadzone przez konsorcjum uczelni, w skład którego muszą wchodzić co najmniej
http://erasmusplus.org.pl/szkolnict
trzy uczelnie z trzech różnych krajów uczestniczących w programie Erasmus+ (tj. z krajów programu). wo-wyzsze/akcja-1/wspolne-studiaSpecyfika wspólnych studiów magisterskich EM wynika przede wszystkim z ich międzynarodowego,
magisterskie/
zintegrowanego charakteru oraz z innowacyjności i bardzo wysokiej jakości oferowanych treści oraz
metod kształcenia. Nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o dyscyplinę akademicką.
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus
W momencie składania wniosku program studiów musi być w pełni opracowany i gotowy do -plus/funding/key-action-1-erasmusmundus-joint-master-degreesrealizacji trzech kolejnych edycji – naborów studentów.
Program musi być w pełni akredytowany (oficjalnie zatwierdzony w krajach, w których jest
prowadzony) do czasu naboru pierwszych studentów.

2016_en

http://erasmusplus.org.pl/projekty-

Kolejny nabór:

ERASMUS+

23 luty 2017 r.

Działania „Jean Monnet”

centralne/jean-monnet/
Celem działań „Jean Monnet” jest propagowanie doskonałości w nauczaniu i badaniach w obszarze
studiów dotyczących Unii Europejskiej na całym świecie. Działania te mają również sprzyjać
promowaniu dialogu między światem akademickim a decydentami, w szczególności w celu https://eacea.ec.europa.eu/erasmus
zapewnienia wsparcia dla zarządzania politykami UE.
-plus/funding/jean-monnetactivities-2016_en

FUNDUSZ WYSZEHRADZKI
Fundusz współfinansuje działania dotyczące współpracy kulturowej, edukacji, badań, wymiany
wiedzy, mobilność studentów, współpracy transgranicznej, promocji turystyki (np. wspólne
konferencje, festiwale, seminaria, szkoły letnie). Projekty muszą dotykać wspólnych problemów
krajów Grupy Wyszehradzkiej, Europy Środkowej oraz jej mieszkańców.
Nabory stałe do:
1 marca

Granty Wyszehradzkie

1 czerwca

Dawniej: small & standard
grant

1 września
1 grudnia 2016 r.

Przykładowe koszty kwalifikowalne: wspólne inicjatywy badawcze, stworzenie i aktualizacja www,
publikacje, plakaty, zaproszenia, honoraria, ale w postaci umów cywilno-prawnych, zakwaterowanie i
wyżywienie, koszty transportu, koszty tłumaczeń, materiały biurowe i promocyjne, reklama itp.
 Granty do 6000 EUR oraz powyżej 6000 EUR
 Adresaci konkursu: wszystkie wydziały UŚ
 Wymagany jest wkład własny: może być niepieniężny
 Wymagane są listy intencyjne partnerów (osób fizycznych lub instytucji)
 W przypadku projektów powyżej 6000 EUR wymagany jest AUDYT, który należy uwzględnić w
budżecie projektu

http://visegradfund.org/grants/

POLSKO NIEMIECKA FUNDACJA NA RZECZ NAUKI

Główny konkurs
do 15.10.2017 r.
Uproszczony konkurs

Polsko Niemiecka Fundacja
na rzecz Nauki

do 01.04.2017

Fundacja została powołana w celu popierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o
zacieśnianie współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec. Celem fundacji jest
wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy. Adresatami akcji promowania
są wyższe uczelnie, pozauniwersyteckie placówki badawcze i inne instytucje naukowe w Polsce i w
Niemczech, zawsze w powiązaniu z odnośnymi instytucjami w kraju partnerskim (Niemcy lub Polska),
które spełniają warunki promocji.
 Główny konkurs: Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych w dziedzinie nauk
humanistycznych i społecznych Fundacja wyznaczyła cztery priorytety tematyczne: Procesy
europeizacji, transfer kultury i wiedzy, wielojęzyczność oraz zmiana norm i wartości.

http://www.pnfn.pl/pl/

 Uproszczony konkurs: Fundacja wprowadziła poza tym uproszczone postępowanie konkursowe
dla projektów z kwotą wnioskowaną do 12 tys. EUR.
 Współpraca między placówkami wiązana jest porozumieniem kooperacyjnym.

STYPENDIA I GRANTY BADAWCZE – WYJAZDOWE
TERMINY

PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA

WIĘCEJ

World Forest Institute oferuje stypendia na wyjazd badawczy do USA (Portland, Oregon). Osoby
zainteresowane tematyką zasobów naturalnych mogą ubiegać się o stypendia w ramach WFI
Fellowship Program na dwa miesiące przed planowanym wyjazdem.

nabór stały

USA
Stypendium World Forest
Institute

W ramach programu stypendialnego World Forest Institute (WFI) Fellowship Program profesjonaliści z
całego świata interesujący się zagadnieniem zasobów naturalnych mogą ubiegać się o 6 – 12
miesięczny pobyt badawczy na kampusie WFI w Portland. Aplikanci proponują temat badawczy,
którym chcieliby zająć się w ramach stażu. WFI zapewnia wsparcie profesjonalistów pomocne w
zdobyciu wiedzy i osiągnięciu celów założonych w projekcie. Stażyści po ukończeniu programu zyskują
solidne podstawy i zrozumienie działania sektora leśniczego w USA. Dodatkową zaletą jest możliwość
http://wfi.worldforestry.org/index/int
podniesienia swoich umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
Preferowane są propozycje, dotyczące polityki, przemysłu, zorientowane na rynek regionu północnozachodniego Pacyfiku.
Dodatkowo, poza pracą badawczą stypendysta będzie brał udział w spotkaniach i warsztatach
podnoszących ego kompetencje. Organizatorzy proponują networking z publicznymi i prywatnymi
organizacjami w USA, w tym wizyty w agencjach leśnych, laboratoriach badawczych, na
uniwersytetach, w stowarzyszeniach handlowych i korporacjach.
Dodatkową korzyścią płynącą z udziału w programie jest zdobycie doświadczenia i nauka m.in. poprzez
udział w formalnych prezentacjach na forum profesjonalistów z dziedziny leśnictwa czy w szkołach,
przez pisanie artykułów do gazet czy udział w konferencjach naukowych i innych wydarzeniach.

ernational-fellowship.html

Stypendyści kończący swoje projekty będą mieli możliwość wygłoszenia prezentacji na Uniwersytecie
Oregon State, oraz m.in. na forum World Forest Institute.
O stypendia należy aplikować 2 miesiące przed planowanym wyjazdem.

nabór stały

Stypendia European
Molecular Biology
Organisation

Stypendia European Molecular Biology Organisation to oferta krótkoterminowych stypendiów
badawczych (3 miesięczne). Kandydaci mogą ubiegać się o stypendium na wyjazd badawczy
realizowany w dowolnym ośrodku – laboratorium na całym świecie. Celem programu jest ułatwienie
młodym naukowcom realizacji projektów badawczych, wymianę doświadczeń oraz poszerzania
nabytych już umiejętności i wiedzy. Wymogiem jest posiadanie stopnia naukowego doktora
uzyskanego nie wcześniej niż na 10 lat przed złożeniem aplikacji.

http://www.embo.org/fundingawards/fellowships

Stypendium w CERN w Szwajcarii w dziedzinach: Fizyka Stosowana, Inżynieria lub Informatyka. Oferta
stypendium od 6 do 36 miesięcy.
CERN gwarantuje:
Nabór stały:

•

3679 CHF / miesiąc

Czerwiec

•

Zwrot kosztów podróży

•

Dodatek dla studentów z własną rodziną

•

Umowy do 3 lat

•

Ubezpieczenie zdrowotne

•

40 godzin / tydzień

Grudzień

nabór stały

CERN

http://jobs.web.cern.ch/joinus/technical-student-programme

W trybie ciągłym trwa nabór wniosków na stypendia doktoranckie, których celem jest pokrycie
kosztów pobytu badawczego młodego naukowca w Finlandii. Przed złożeniem wniosku kandydat musi
nawiązać współpracę z instytucją badawczą lub naukową w Finlandii. Tylko instytucje są uprawnione
do składania wniosku na stypendium. Nie istnieje możliwość samodzielnego składania wniosków.
Stypendium doktoranckie w Finlandii może trwać od 3 do 12 miesięcy. Wysokość stypendium www.studyinfinland.fi/tuition_an
CIMO- Finlandia - stypendia dla wynosi od 900 do 1200 euro miesięcznie.
d_scholarships/cimo_scholarships
doktorantów
Program stypendialny CIMO otwarty jest dla doktorantów z wszystkich krajów świata. Przyjmowane są
/cimo_fellowships
zgłoszenia z wszystkich dziedzin nauki. Zgłoszenie kandydata do stypendium musi być zgłoszone przez
instytucję naukową lub badawczą z Finlandii przynajmniej pięć miesięcy przed planowanym
rozpoczęciem realizacji stypendium.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży oraz zakwaterowania.

