Aktualne możliwości pozyskania dofinansowania
(7 Program Ramowy UE, Program Life long Learning – Jean
Monnet Programme oraz fundusze norweskie)

Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

Program Ramowy Badań i Rozwoju
Technologicznego obejmuje cztery
Programy Szczegółowe:
•
•
•
•

Współpraca (Cooperation)
Pomysły (Ideas)
Ludzie (People)
Możliwości (Capacities)

Program Szczegółowy „Współpraca”
- wszystkie rodzaje badań prowadzonych przez różne podmioty badawcze w ramach
współpracy ponadnarodowej
- zdobycie lub wzmocnienie wiodącej pozycji w kluczowych dziedzinach nauki i
technologii
- wspieranie współpracy między uniwersytetami, przemysłem, ośrodkami badawczymi
i władzami rządowymi w UE oraz poza nią.
Tematy:
1) Zdrowie
2) Żywność, rolnictwo i biotechnologia
3) Technologie informacyjne i komunikacyjne
4) Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne
5) Energia
6) Środowisko
7) Transport
8) Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
9) Przestrzeń kosmiczna
10) Bezpieczeństwo
Możliwość uczestnictwa: konsorcjum naukowe

Program Szczegółowy „Pomysły”
- podwyższenie doskonałości, dynamiki i kreatywności
badań prowadzonych w Europie
- podniesienie atrakcyjności Europy dla najlepszych
naukowców zarówno z państw europejskich,
jak i z krajów trzecich

- ogłaszanie i rozpowszechnianie wyników badań
Możliwość uczestnictwa: indywidualnie lub w konsorcjum

Program Szczegółowy „Ludzie”
- podniesienie atrakcyjności Europy dla
najlepszych naukowców
- podnoszenie kwalifikacji naukowych,
mobilności badaczy
- umożliwienie konsolidacji i poszerzenia
perspektyw zawodowych badaczy.
Możliwość uczestnictwa: konsorcjum naukowe

Program Szczegółowy „Możliwości”
- możliwości w zakresie badań i innowacji w całej Europie
- zapewnienie ich optymalnego wykorzystania
Tematy:
1) Infrastruktury badawcze
2) Badania na rzecz MŚP
3) Regiony wiedzy
4) Potencjał badawczy
5) Nauka w społeczeństwie
6) Spójny rozwój polityk badawczych
7) Współpraca międzynarodowa
Możliwość uczestnictwa: konsorcjum naukowe

Konsorcja (w zależności od wytycznych
programów, gdzie potrzebni są partnerzy):
The European Union Member States (MS):
Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark,
Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland,
Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands,
Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,
United Kingdom.
The Associated Countries (AC):
Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, the Faroe Islands,
FYR Macedonia, Iceland, Israel, Liechtenstein, Moldova,
Montenegro, Norway, Serbia, Switzerland, Turkey.

Program Szczegółowy Współpraca:
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne (Socio-Economics Sciences and Humanities/SSH)
- działania na rzecz zrozumienia wyzwań społeczno-gospodarczych, przed którymi stoi Europa, takich jak m.in. wzrost,
zatrudnienie i konkurencyjność, spójność społeczna, wyzwania społeczne, kulturowe i edukacyjne w poszerzonej UE
oraz zmiany demograficzne, migracja i integracja
Działania
1)
wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność w społeczeństwie wiedzy - w tym innowacyjność,
edukacja wraz z uczeniem się przez całe życie oraz rola wiedzy naukowej i dóbr niematerialnych; młodzież i
polityka z nią związana;
2)
łączenie celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych w perspektywie europejskiej: ewolucja
europejskich modeli społeczno-gospodarczych oraz spójności gospodarczej, społecznej i regionalnej w
poszerzonej UE (z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska);
3)
główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje - zmiany demograficzne i ich wpływ na rozwój miast;
migracja i integracja; styl życia, praca, rodzina, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, kwestie równości płci,
niepełnosprawności, zdrowia i jakości życia; ochrona konsumentów; przynależność etniczna, pluralizm religijny,
interakcje kulturowe, zwalczanie dyskryminacji; przestępczość;
4)
Europa w świecie - zmieniające się interakcje i stosunki międzykulturowe oraz współzależności pomiędzy
regionami świata; praca na rzecz pokoju;
5)
obywatel w Unii Europejskiej - poczucie demokratycznej współodpowiedzialności i aktywnego uczestnictwa
narodów Europy; demokratyczne rządy na wszystkich szczeblach oraz rola społeczeństwa obywatelskiego;
badania na rzecz wspólnego zrozumienia między społeczeństwami Europy;
6)
wskaźniki społeczno-ekonomiczne i naukowe - ich wykorzystanie w polityce i jej wdrażaniu oraz
monitorowaniu;
7)
badania wybiegające w przyszłość (foresight) w zakresie głównych kwestii naukowych, technologicznych i
związanych z nimi kwestii społeczno-gospodarczych.

Poszukiwanie partnerów do konsorcjów:
Strona https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
These profiles and collaboration requests are currently active to build
your network
• 12114 Partner profiles
• 53 Open FP7 Calls for Proposals
• 1309 Partnership requests
– 231 Proposing project
– 1078 Offering collaboration
• 228 Groups
The National Contact Point networks can provide further support to
find partners in your specific theme

Program Szczegółowy Współpraca
Konkurs na duże projekty badawcze (large scale integrating project)
- minimalna wartość dofinansowania UE – 4 mln euro
- maksymalna – 5 mln euro

Partnerzy: Przynajmniej pięciu z różnych krajów UE lub stowarzyszonych, nie mogą
pochodzić z tego samego kraju
Konkurs na małe i średnie projekty badawcze (small or medium scale focused
research project)
– wnioskowane dofinansowanie z UE nie może przekroczyć 2,5 mln euro
Partnerzy: Przynajmniej trzech z różnych krajów UE lub stowarzyszonych, partnerzy nie
mogą pochodzić z tego samego kraju
Akcje wspierające i koordynujące (Coordination and Support Actions)
– wnioskowane dofinansowanie z UE nie może przekroczyć 1,5 mln euro
Partnerzy: minimum jedna instytucja z kraju UE
Termin składania aplikacji (poprzez system EPSS): 31 stycznia 2013

Rodzaje grantów ERC (European Research Council)
ERC Starting Grants
- wsparcie doskonałych naukowców z doświadczeniem – od 2 do 7 lat po doktoracie
- kwota grantu – do 2 mln euro
- do 5 lat
ERC Consolidator Grants
- wsparcie doskonałych naukowców z doświadczeniem – od 7 do 12 lat po doktoracie
- kwota grantu – do 2,75 mln euro
- do 5 lat
ERC Advanced Grants
- wsparcie wybitnych naukowców o utrwalonej, wysokiej pozycji badawczej w ich
dziedzinie nauki
- kwota grantu – do 3,5 mln euro
- do 5 lat

ERC Synergy Grants
- pilotażowe wsparcie małych grup wybitnych badaczy

ERC Consolidator Grant
Dla naukowców u progu samodzielności badawczej (od 7 do 12 lat po
doktoracie) pragnących wzmocnić swój zespół lub program badawczy i
ugruntować niezależność naukową.
- Wielkość projektu: do 2,0 mln euro; do 2,75 mln euro dla
naukowców z krajów trzecich przyjeżdżających do Member States
(państwa członkowskie UE) lub Associated Countries (kraje
stowarzyszone z 7 Programem Ramowym UE) lub w przypadku zakupu
sprzętuv „znacznej wartości”.
Czas trwania projektu: do 5 lat.
- Dofinansowanie: do 100% kosztów dopuszczalnych oraz do 20%
koszty pośrednie.
- Dowolny wiek i narodowość.
- Kilka ważnych publikacji bez udziału promotora swojej pracy
doktorskiej.

Konkurs ogłoszony 7 listopada 2012 r. (deadline 21.02.2013)

ERC Synergy Grant
Dla grup 2-4 liderów (Principal Investigators) oraz ich
zespołów, mających komplementarną wiedzę i
doświadczenie dla wspólnego rozwiązania problemu
badawczego.
- Jeden z nich – Corresponding Principal Investigator –
pełni funkcję lidera grupy.
- Staż badawczy - nie ma znaczenia
- Wielkość projektu - do 15 mln €.
- Czas trwania projektu: do 6 lat.
- Dofinansowanie: do 100% kosztów dopuszczalnych
oraz 20% koszty pośrednie
Konkurs ogłoszony 10 października 2012 r. (deadline 10.01.2013)

Nowości, statystyki konkursów, projekty i rezultaty na stronie
ERC: http://erc.europa.eu

Wsparcie na etapie przygotowania aplikacji, poszukiwania partnerów
i realizacji projektów oraz ich rozliczania – Lokalny Punkt Kontaktowy
7. Programu Ramowego UE w UMCS
Magdalena Pokrzycka-Walczak
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, XIV p., p. 1412,
tel. 537 57 82

Fundusze norweskie i EOG
- Nabory wniosków ogłaszane indywidualnie dla każdego obszaru
tematycznego
- Konkursy będą ogłaszane przez Operatorów w oparciu o zasady
zawarte w Programach Operacyjnych - szczegółowy opis obszarów
priorytetowych, katalog beneficjentów, wartość i poziom
dofinansowania, zasady naboru i oceny wniosków, koszty
kwalifikowane
- Wybrane obszary tematyczne:
1) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na
płeć (Instytucja Wdrażająca – Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej)
2) Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością
transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi
ludźmi oraz migracjom grup przestępczych (Instytucja Wdrażająca
– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)
3) Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze
wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru
sprawiedliwości (Instytucja Wdrażająca – Ministerstwo
Sprawiedliwości)

Program Jean Monnet (Life Long Learning Programme)

Cele:
- wspieranie nauczania, badań i debat w
dziedzinie studiów nad integracją europejską
w szkołach wyższych
- wspieranie istnienia odpowiedniego kręgu
instytucji i stowarzyszeń zajmujących się
kwestiami integracji europejskiej oraz
kształcenia i szkolenia w perspektywie
europejskiej

Projekty dotyczące kształcenia
Priorytet dla projektów, które są:
- otwarte dla studentów z innych uczelni (np. w tym samym mieście lub regionie);
- wykraczają poza kursy tradycyjnie uwzględniane na kierunkach bezpośrednio
powiązanych z integracją europejską;
- poruszają konkretne tematy związane z integracją europejską, np. europejska
polityka sąsiedztwa oraz dobre zarządzanie politykami UE;
- adresowane do studentów, niemających automatycznie kontaktu z przedmiotami z
zakresu integracji europejskiej (np. studenci kierunków ścisłych, inżynieryjnych,
medycznych, pedagogicznych, artystycznych lub językowych itp.);
- o innowacyjnym charakterze, realizujące działania w krajach i regionach dotąd
nieobjętych lub w niewystarczającym stopniu objętych programem;
- angażują nauczycieli akademickich, którzy do tej pory nie korzystali z programu;
- przyczyniają się do nauczania na temat integracji europejskiej w zakresie szkolnictwa
podstawowego i średniego oraz wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego;
- przynoszą korzyści grupom społeczeństwa obywatelskiego.

Projekty naukowe i badawcze
Priorytet dla projektów, które uwzględniają:
- działania akademickie wykorzystujące wielodyscyplinarne pomoce naukowe;
- otwartość wobec społeczeństwa obywatelskiego;
- naukowców w trakcie studiów doktoranckich lub mających mniej niż pięć lat
doświadczenia pracy po uzyskaniu tytułu doktora;
- nauczycieli akademickich, którzy do tej pory nie korzystali z programu;
- krajowe lub transnarodowe stowarzyszenia nauczycieli akademickich i badaczy
specjalizujących się w studiach z zakresu integracji europejskiej;
- rozwój treści oraz metod i narzędzi pedagogicznych na potrzeby realizacji nauczania
na temat integracji europejskiej w zakresie szkolnictwa podstawowego i średniego
oraz wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego;
- rozwój transnarodowych projektów europejskich dotyczących opracowania historii
integracji europejskiej ze wspólnej perspektywy europejskiej
o charakterze innowacyjnym, realizujące działania w krajach i regionach dotąd nie
objętych programem
Termin składania wniosków - 15 lutego 2013r.

Dziękuję za uwagę.
Zapraszam na konsultacje.

Magdalena Pokrzycka-Walczak
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
Rektorat, XIV p., p. 1412
tel. 537 57 82
e-mail: magdalena.pokrzycka@poczta.umcs.lublin.pl

