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ERASMUS DLA PRACOWNIKÓW UKW
W ROKU AKADEMICKIM 2010/11
Do końca września trwa

REKRUTACJA
na wyjazdy dla pracowników naukowo-dydaktycznych
i administracyjnych w celach dydaktycznych i szkoleniowych.
Aby przystąpić do rekrutacji należy dostarczyć do 30 września 2010 r. do
Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus lub Biura Współpracy Międzynarodowej
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYJAZD W RAMACH PROGRAMU LLP
ERASMUS
Oferujemy:
stypendium z budżetu Programu Erasmus;
tygodniowy pobyt/ minimum 5 godzin zajęć dydaktycznych;
Szkolenie/wizytę studyjną w partnerskiej uczelni, przedsiębiorstwie,
placówce badawczej lub organizacji.

Wyjazdy z programu Erasmus są dobrą okazją do sprawdzenia
i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów
o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy
z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami.
Więcej informacji na temat możliwości udziału w Programie,formularze zgłoszeniowe,
lista uczelni partnerskich UKW oraz obszary wymiany wykładowców na stronie:

w w w. e rasmu s. ukw. e du. p l
(w zakładkach: Dla pracowników oraz Uczelnie partnerskie)
Szczegółowe informacje można uzyskać również w Biurze Współpracy
Międzynarodowej lub u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus
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WIZYTY STUDYJNE ZAPROSZENIE 2010

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
indywidualnego grantu.

formie

WYMAGANIA
Warunkiem udziału w wizycie studyjnej jest znajomość języka obcego w stopniu
umożliwiającym swobodną komunikację.

SZCZEGÓŁY
Warunki udziału, formularze wniosków, katalog wizyt studyjnych (miejsca,
terminy wizyt, zakres tematyczny) oraz dodatkowe informacje znajdują się
na stronie programu Wizyt Studyjnych:

www.sv.org.pl

Terminy składania wniosków w roku 2010:
• do 15 października
do czerwca 2011*

2010

– dla

wizyt

odbywających

się

od

marca

Pytania prosimy kierować na adres: sv@frse.org.pl
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Informacje z Działu Nauki!!!
1.

Przypominamy zasady wykorzystania środków na badania własne i badania
statutowe:
Na wszelkie usługi należy składać zapotrzebowania na drukach pobranych
ze strony internetowej Działu Zaopatrzenia. Następnie należy dostarczyć do
Działu Nauki fakturę VAT, wystawioną na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, NIP: PL 5542647568, Regon:
340057695. Faktura musi być na odwrocie opisana przez kierownika projektu
wg wzoru: „Ksero (tłumaczenie) materiałów potrzebnych do realizacji projektu
badawczego [temat]. Płatne ze środków na badania własne”.
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. Można również realizować
zakup książek za pośrednictwem Biblioteki. W tym celu należy złożyć
zapotrzebowanie.
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.
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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
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 zleca dokonanie przelewu przez
kwesturę, po zaakceptowaniu wniosku przez prorektora.
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 prorektor musi
wyrazić zgodę przed wyjazdem. Po uzyskaniu zgody należy podpisać umowę
w dziale transportu.
Jedno przedsięwzięcie (np. udział w konferencji) nie może być finansowane
z dwóch źródeł (np. z badań statutowych i z badań własnych).
2.

Jednostki UKW, w porozumieniu z działem nauki, przygotowują wnioski o

dotację na badania statutowe oraz ankiety do oceny parametrycznej.
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3. Do 15 lipca należy dostarczyć do działu nauki wersję roboczą wniosków o granty
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekty własne, promotorskie,
habilitacyjne). W związku z planowanym przez Ministerstwo zlikwidowaniem dotacji na
badania własne, prosimy o zapoznanie się z zasadami ubiegania się o granty
ministerialne.
Rodzaje projektów:
Projekty własne:
-Projekt badawczy własny obejmuje badania podstawowe z określonej
dyscypliny lub badania interdyscyplinarne.
- Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy.
-Mogą być projektami wydawniczymi.
-Efektem realizacji jest merytoryczne sprawozdanie z przeprowadzonych
badań.
Projekty habilitacyjne:
- ich celem jest wykonanie badań podstawowych niezbędnych do
przedstawienia rozprawy habilitacyjnej.
-Wykonawcami projektu habilitacyjnego mogą być wyłącznie kierownik
projektu i pracownicy pomocniczy niezbędni do wykonywania badań
naukowych.
-Maksymalny okres realizacji projektu: 24 miesiące
-Efektem takiego projektu powinna być rozprawa habilitacyjna lub inna
dokumentacja wymagana do wszczęcia przewodu i uzyskania stopnia
naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego
sztuki.
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Projekty promotorskie:
-Mają na celu przygotowanie rozprawy doktorskiej.
-Kierownikiem projektu promotorskiego może być promotor lub
doktorant.
-Do wniosku należy dołączyć kopię zaświadczenia o otwarciu przewodu
doktorskiego.
-W kosztach projektu promotorskiego nie uczestniczy promotor i tylko
doktorant może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu realizacji projektu.
- Maksymalny okres realizacji projektu: 30 miesięcy.
-Warunkiem rozliczenia jest uzyskanie dwóch recenzji.
Projekty rozwojowe:
-Istotna jest możliwość zastosowania uzyskanych wyników w praktyce
gospodarczej lub społecznej.
-Jednym z kryteriów oceny jest udział podmiotów gospodarczych
w realizacji projektu.

Terminy:
Dział Nauki przyjmuje wnioski w konkursie letnim w terminie
od 2 maja do 15 lipca, a w konkursach zimowych — od 2 listopada do 10
stycznia.
Projekty złożone po terminie będą kwalifikowane do późniejszych konkursów.
Wnioski przygotowuje się w postaci elektronicznej
zamieszczonym pod adresem http://osf.opi.org.pl/.

na

formularzu

Aby złożyć wniosek, należy się zalogować. Po wypełnieniu wniosku, należy
wydrukować wersję roboczą i dostarczyć ją do Działu Nauki.
Wysłanie wniosku przez Internet jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą
dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek w formie
elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów na wersji drukowanej.

7

Dane wnioskodawcy – do wpisania po zalogowaniu:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Adres: ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
Tel 52 34 19 208, Fax: 52 34 14 773
E-mail:dnauki@ukw.edu.pl
Strona www: ukw.edu.pl
Wydział [...]
Proszę podać dane dotyczące konkretnego wydziału
(adres, telefony, fax, e-mail, strona www)
Kierownik jednostki
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Janusz OstojaZagórski
NIP, REGON
NIP: 554-264-75-68, REGON: 340057695
Nazwa banku, numer rachunku
Kredyt Bank SA o/Bydgoszcz
91 1500 1360 1213 6001 8602 0000
Koszty kwalifikowane:
Honorarium dla wykonawców projektu nie powinno przekraczać 30% kosztów
bezpośrednich projektu.
Kwota przewidziana na wynagrodzenia obejmuje koszty ponoszonę przez
pracodawcę, np. jeśli kwota w kosztorysie wynosi 10.000, na umowe będzie można
wpisać kwotę około 8.236 zł. Od kwot wpisanych na umowach odliczany jest jednak
jeszcze podatek, więc kwota netto będzie jeszcze o około 30% niższa.
Można przewidzieć zakup sprzętu komputerowego, drukarki, skanera, dyktafonu –
ale nie rzutników i innego sprzętu wykorzystywanego w celach dydaktycznych.
Wyjazdy zagraniczne muszą być umotywowane.
Kserowanie i skanowanie materiałów, tłumaczenia, wykupienie dostępu do bazy
danych, wydruki posterów – zaliczają się do kategorii wydatków „usługi”.
Wydanie pracy doktorskiej oraz recenzje wydawnicze czy koszty przewodu nie
mogą być finansowane z grantu MNiSW.
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KONKURS DLA STUDENTÓW „GRUPA EPL ROZMAWIA ZE
STUDENTAMI: MOJA UE W 2020 ROKU”
Rozpoczyna się konkurs dla studentów „Grupa EPL
rozmawia ze studentami: Moja UE w 2020 roku”.
Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie
krótkiego eseju na temat Zjednoczonej Europy
w 2020 roku.

zgłoszenia do 9 sierpnia 2010r.
JAKIE ZADANIA PRZED TOBĄ?
Chcemy poznać Twoje spojrzenie na Zjednoczoną Europę za 10 lat. Napisz esej –
pokaż, co warto usprawnić, aby można było lepiej kształtować świadomość
przynależności do wspólnoty europejskiej. Zaproponuj konkretne działania, wykaż się
pomysłowością, wyjdź poza sztywne schematy i konwencje. To ważna sprawa dla
wyglądu Twojej Europy w 2020 roku.
Twoją koncepcję zaprezentuj w formacie .doc lub .pdf. Pamiętaj, żeby w swojej pracy
zmieścić się w ilości 1200 słów.
DOBRZE,JEŚLI ZWRÓCISZ UWAGĘ NA:
Wszystkie zmiany zachodzące w procesie integracji europejskiej są długotrwałe.
Potrzeba czasu, by wprowadzić w życie nowe koncepcje działań w Unii Europejskiej.
Komisja Europejska ogłosiła strategię UE 2020, której jedną z głównych zasad jest
wzmocnienie pozycji obywateli w społeczeństwach.
Prawdziwa siła tkwi w ludziach, którzy będą odpowiadać za naszą wspólnotę w 2020
roku. Ty wiesz lepiej, jakie działania będą skuteczne. Właśnie dlatego potrzebujemy
Twoich wskazówek.
Kontakt:
Biuro Zewnętrzne Grupy EPL w Parlamencie Europejskim
ul. Jasna 14/16a, II p., 00-041 Warszawa
tel. 22 892 93 05, epl-warszawa@europarl.europa.eu

9

Międzynarodowe Projekty
Doktoranckie- Nabór wniosków
w ostatniej edycji programu

Fundacja ogłosiła wyniki czwartej i ostatniej już edycji programu
Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD)*, którego celem jest podniesienie
poziomu badań naukowych realizowanych w Polsce przez młodych naukowców w okresie
przygotowywania przez nich prac doktorskich oraz zintensyfikowanie współpracy
międzynarodowej polskich jednostek badawczych.
Ośmiu najlepszym konsorcjom prowadzącym wspólne projekty doktoranckie,
reprezentowanym przez polskich naukowców, została przyznana łączna kwota 34 mln
złotych.
Naukowców zainteresowanych pozyskaniem finansowania na innowacyjne projekty
badawcze realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi, zachęcamy do
zapoznania się z ofertą *. programu Team
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/pr
ogram_mpd
Nabór w tym programie rozpocznie się 31 lipca i będzie trwał do 30 września br.

10

Stypendia
na
zagraniczne
staże
podoktorskie PROGRAM KOLUMB
Stypendia zagraniczne przyznawane są najlepszym spośród młodych uczonych, aby
umożliwić im pobyt (od 6 do 12 miesięcy) w najlepszych ośrodkach naukowych
świata.
O stypendium mogą ubiegać się naukowcy, którzy:
posiadają stopień naukowy doktora,
składają wniosek o stypendium nie później niż cztery lata od daty uzyskania
stopnia doktora,
posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Polsce zezwolenie na osiedlenie
się bądź zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot
Europejskich,
podczas planowanego wyjazdu nie będą jednocześnie beneficjentami innych
programów stypendialnych FNP (z wyjątkiem stypendium konferencyjnego).
*Szczegółowe informacje dotyczące warunków, które muszą spełnić kandydaci,
znajdują się w Regulaminie konkursu.
Średnia wysokość stypendiów wynosi średnio 3 500 euro miesięcznie
(lub równowartość tej kwoty w innej walucie), w zależności od miejsca odbywania
stażu. Fundacja ponadto pokrywa koszty podróży stypendysty i jego współmałżonka,
jeśli zamierza on przebywać ze stypendystą co najmniej przez połowę okresu trwania
stypendium, a także koszty ubezpieczenia stypendysty w czasie pobytu za granicą.
Najbliższy termin składania wniosków w programie: do 15 października 2010.
Kontakt:
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. Grażyny 11
02-548 Warszawa
magdalena.zuberek@fnp.org.pl
www.fnp.org.pl
tel. (22) 845 95 20
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NIE PRZEGAP TERMINU
→ Więcej
2010-08-15
Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim
Płatne i niepłatne staże dla tłumaczy pisemnych i ustnych w Parlamencie Europejskim
organizowane z myślą o kształceniu zawodowym młodych obywateli oraz popularyzacji
wiedzy na temat funkcjonowania tej instytucji. Szczegóły
2010-08-17
Ludzie (7.PR) - Działania Marie Curie
Program "Ludzie" w ramach 7. Programu Ramowego wspiera mobilności i rozwijanie
kariery naukowców (Działania Marie Curie). Szczegóły
2010-08-31
Praktyki w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
Praktyki umożliwiajšce absolwentom uczelni wyższych uzupełnienie
i umiejętności zdobytych podczas studiów. Szczegóły

wiedzy

2010-08-31
Staże w Biurze ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) - projekty i znaki
handlowe
Pięciomiesięczne staże dla absolwentów i studentów ostatnich lat w instytucji
zajmującej się zagadnieniamy własności i przemysłowej i znaków towarowych.
Szczegóły
2010-08-31
Nagroda im. Lorenzo Natali dla dziennikarzy
Nagroda dla dziennikarzy prasowych, radiowych telewizyjnych i internetowych, którzy
w swoich tekstach ze zrozuminiem poruszali kwestie związne z prawami człowieka,
demokracją i rozwojem. Szczegóły
2010-08-31
Komisja Europejska DG ds. Edukacji i Kultury
Głównym celem tego konkursu grantowego jest przygotowanie przyszłych
przedsięwzięć w obszarze sportu, w oparciu o priorytety przedstawione w Białej
księdze na temat sportu. Szczegóły
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2010-08-31
Komisja Europejska DG ds. Edukacji i Kultury
Głównym celem tego konkursu grantowego jest przygotowanie przyszłych
przedsięwzięć w obszarze sportu, w oparciu o priorytety przedstawione w Białej
księdze na temat sportu. Szczegóły
2010-09-01
Młodzież w działaniu - Akcja 1: Młodzież dla Europy
Wsparcie mobilności młodzieży oraz ich pomysłów realizowanych w czasie
międzynarodowych spotkań oraz inicjatyw i projektów młodzieżowych mających
wymiar zarówno europejski jak i lokalny. Tematy projektów wybiera sama młodzież
kierując się swoimi zainteresowaniami. Szczegóły
2010-09-01
Młodzież w działaniu - Akcja 2: Wolontariat Europejski
Program skierowany do osób w wieku 18-30 lat, którzy chcą być wolontariuszami
w zagranicznej organizacji prowadzącej działalność niekomercyjną oraz do organizacji,
które są zaintersowane przjęciem wolontariusza lub grupy wolontariuszy z zagranicy
na okres od 2 do12 miesięcy. Szczegóły
2010-09-01
Praktyki w Komisji Europejskiej - Praktyki administracyjne
Pieciomiesięczne staże dla absolwentów uczelni wyższych oraz pracowników sektora
publicznego i prywatnego. Szczegóły
2010-09-01
Europa dla obywateli: Akcja 1.1 Partnerstwo miast
Program wspiera wymiany mieszkańców miast z Unii Europejskiej w celu wymiany
doświadczeń, opinii, nauki historii i budowy wspólnej przyszłości.Szczegóły
2010-09-01
Praktyki w Komisji Europejskiej - Praktyki dla tłumaczy
Kilkumiesięczne praktyki dla absolwentów studiów uniwersyteckich pragnących zdobyć
doświadczenie w zakresie tłumaczeń. Szczegóły
2010-09-01
LIFE+ (2007-2013) Unijny program LIFE wspiera przedsięwzięcia z dziedziny
ochrony środowiska. Szczegóły
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2010-09-01
Nagroda, finansowanie podróży dla Młodego Europejczyka Roku i grant InteRrail
Fundacja Młoda Europa im. Heinza Schwarzkopfa
Wspiera odpowiedzialnych i politycznie uświadomionych młodych ludzi, którzy
przyczyniajš się do wsparcia procesów integracji europejskiej. Funduje nagrodę
i stypendia podróżne.Szczegóły
2010-09-01
Młodzież w działaniu - Akcja 3.1. Współpraca z krajami sąsiadującymi z Unią
Europejską
Część programu "Młodzież w Działaniu" poświęcona wsparciu edukacji nieformalnej,
promocji wymian i współpracy międzynarodowej młodzieży z krajów uczestniczących
w programie "MŁodzież w Działaniu" z młodzieża z tzw krajów partnerskich, które
sasiauja z Uniš Europejskš (Europa Południowo- Wschodnia, Europa Wschodnia
i Kaukaz, Kraje Basenu Morza Śródziemnego).Szczegóły
2010-09-01
Młodzież w działaniu - 4.3 Szkolenie i łączenie w sieci osób pracujących
z młodzieżą i organizacji młodzieżowych
Promocja współpracy i partnerstwa poprzez wsparcie na szkolenia i wymiany dobrych
praktyk, które są głównymi czynnikami rozwoju organizacji młodzieżowych,
społeczeństwa obywatelskiego i osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą.Szczegóły
2010-09-01
Młodzież w działaniu- Akcja 5.1 - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych
za politykę dotyczącą młodzieży
Program wspiera europejskiej współpracę w dziedzinie młodzieży poprzez stworzenie
zorganizowanego dialogu pomiędzy różnymi uczestnikami działań na rzecz młodzieży,
w szczególności pomiędzy samą młodzieżą, osobami pracującymi z młodzieża
i w organizacjach młodzieżowych a decydentami politycznymi. Szczegóły
2010-09-01
Dotacje na spotkania i współpracę partnerską polsko-niemiecką
Współfinansowanie projektów rozwijających współpracę polsko-niemiecką - spotkań,
współpracę instytucji, badań naukowych, działań edukacyjnych na rzecz ochrony
środowiska.Szczegóły
2010-09-01
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – Małe i standardowe granty
Program wspiera finansowo współpracę kulturalną, wymiany naukowe i badania,
edukację, wymiany młodzieżowe i współpracę transgraniczną.Szczegóły
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2010-09-01
Wschód - Wschód Partnerstwo Ponad Granicami
Dotacje na wielostronne projekty realizowane we współpracy z organizacjami
partnerskimi z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej
i Kaukazu, szczególnie z partnerami z krajów objętych Partnerstwem Wschodnim
i z Rosją.Szczegóły
2010-09-06
Granty na projekty kulturowe
Europejska Fundacja Kultury (ECF) promuje współpracę kulturalną w Europie.
Program promuje współpracę kulturalną w Europie wspierając projekty zachęcające do
dialogu międzykulturowego, stymulujące działalność artystyczną i kulturalną czy
wzmacniające sektor kultury.Szczegóły
2010-09-06
ICI Education Cooperation Programme - Współpraca w dziedzinie szkolnictwa
wyższego i szkolenia między UE a Australią, Japonią, Nową Zelandią i Republiką
Korei.
ICI ECP ma na celu lepsze poznanie się obywateli UE i obywateli Australii, Japonii,
Nowej Zelandii i Korei oraz poprawę zasobów ludzkich w tych państwach. Szczegóły
2010-09-10
Inicjatywa na rzecz uniwersyteckich badań naukowych
Inicjatywa składa sie z trzech różnych programów na rzecz badań naukowych,
stworzonych przez Europejski Bank Inwestycyjny we współpracy z europejskimi
uniwersytetatmi Szczegóły
2010-09-10
Młodzież w działaniu - Działanie 4.5 - Wsparcie działań inform. skierowanych do
młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą w org. Młod.
Wsparcie projektów promujących działania informacyjne i komunikacyjne o wymiarze
europejskim, skierowanych do młodzieży i liderów młodzieżowych, usprawniających
rozpowszechnianie informacji wysokiej jakości i zwiększających dostęp młodzieży do
informacji i różnych kanałów komunikacyjnych Szczegóły
2010-09-15
Uczenie się przez całe życie – COMENIUS
COMENIUS to program dla uczniów i nauczycieli. Mogą oni spotkać się z uczniami
i nauczycielami z innych krajów, zobaczyć jak wygląda szkolnictwo, nauka i styl życia
w innych krajach. Uczestnicy Comeniusa podnoszą swoje kwalifikacje i szkolą język.
Szczegóły
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2010-09-15
Uczenie się przez całe życie – Grundtvig
Kształcenie dorosłych i wsparcie dla działań promujących innowacyjne metody
i dostępność kształcenia dorosłych, w tym dostosowanie ofert edukacyjnych do rynku
pracy, zwiększanie elastyczności i dostępu do nauki, promocja i realizacja koncepcji
uczenia się przez całe życie Szczegóły
2010-09-15
Praktyki w Radzie Europy
Trzymiesięczne (platne i niepłatne) praktyki w Radzie Europy. Szczegóły
2010-09-15
Granty podróżne Europejskiej Fundacji Kultury - STEP beyond i Fundusz Roberta
Cimetty
Program współfinansowania podróży promuje m.in. mobilność osób pracujących
w różnych dziedzinach kultury - artystów, menadżerów kultury, liderów
opinii.Szczegóły
2010-09-15
Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
Celem programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych pomiędzy
Litwą, Polską i Rosją.Szczegóły
2010-09-30
Praktyki w Komitecie Regionów
Praktyki i staże (krótkoterminowe i długoterminowe) w unijnym Komitecie Regionów
dla absolwentów lub studentów uczelni wyższych oraz pracowników sektora
publicznego i prywatnego.Szczegóły
2010-09-30
Praktyki i stypendia w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML)
Rekrutację praktykantów ECML prowadzi dwa razy w roku. Praktyki trwają od 3 do 6
miesięcy. ECML funduje też stypendia - ale nie więcej niż 3 na rok.
Szczegóły
2010-09-30
Program Miłosz 2011 – Promesa
Celem jest promocja kultury polskiej poprzez działania związane z osobą i twórczością
Czesława Miłosza Szczegóły

16

2010-09-30
Program Polska Prezydencja 2011 – Promesa
Program kulturalny na czas Przewodnictwa Polski w Radzie UE Szczegóły

WIADOMOŚCI
→Więcej

Nowy konkurs
KBBE.2011

Żywność,

Rolnictwo,

Rybołówstwo

i

Biotechnologia

–

Komisja Europejska zamieściła na stronach CORDIS- Community Research and
Development Information Service dokument pod tytułem: Orientation Paper, który
zawiera tematy 5 konkursu (KBBE.2011) priorytetu Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo i
Biotechnologia planowanego na 30 lipca 2010. Przewiduje się również finansowanie
więcej niż jednego projektu w danym temacie badawczym.
05.07.2010
więcej informacji na stronie:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.html?id=10039

Nowy portal Europejskiej Przestrzeni Badawczej
Komisja Europejska uruchomiła nową stronę internetową dotyczącą polityki
rozwojowej Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB). Portal podzielony jest na
sześć głównych części dotyczących: podstawowych informacji o EPB; wizji i rozwoju
EPB; danych i analiz; partnerstwa; obszarów działań oraz instrumentów EPB. Można
tam znaleźć również najnowsze informacje, ciekawe wydarzenia oraz skorzystać
z bazy publikacji. 23.06.2010
Strona: http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm
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Wiadomości KPK "Granty Europejskie"
Lipcowe i sierpniowe wydanie „Grantów europejskich” do pobrania na stronie:
www.grantyeuropejskie.pl

Planowany termin otwarcia konkursów

Według najnowszych informacji otwarcie wszystkich konkursów ogłaszanych przez
Dyrektoriat Generalny ds. Badań Naukowych planowane jest na 20 lipca.

28.06.2010

KALENDARZ IMPREZ
→Więcej

07.09.2010 Brussels - European Industrial Technologies conference
Organizator: European Commission
13.09.2010 Brussels - Food, Agriculture and Fisheries and Biotechnology Info
Day and Brokerage Event on Call FP7-KBBE-5-2011
Organizator: EUROPEAN COMMISSION, Research DG

28.09.2010 Roma - 8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE:
HEALTH, WORK AND SOCIAL RESPONSABILITY
Organizator: The event is organised by AIDII, the Italian Industrial Hygiene
Association behalf of IOHA and, as co-organisers, INAIL and ISPESL, the two
Italian institutions responsible for the prevention and insurance of occupational risks.
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