
NEWSLETTER 

Biuletyn BZPU 15/15 

 

 

Biuro Zarządzania Projektami Unijnymi przedstawia Zestaw 

Informacji dotyczących mocliwości aplikacyjnych w ramach 

programów finansowanych z Unii Europejskiej, oraz krajowych 

środków przeznaczonych na rozwój nauki. W tym numerze: 
- Dzień informacyjny: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan – 18 września 

2015 

- Europejska Karta Naukowca i Kodeks w HORYZONCIE 2020 – spotkanie 

informacyjne 

- MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5 – formularze wniosków dostępne 

 

 

 

W poprzednim Biuletynie nr 14/15 przedstawiono: 

- Horyzont 2020 – ważne informacje dotyczące statusu uczestników 

- NCBR wspiera badania poWwięcone chorobom cywilizacyjnym 

- Spotkania informacyjneŚ „Vroda z Funduszami dla przedsiębiorstw na szkolenia” 

- „KwalifikowalnoWć wydatków w ramach EFRR i EFS, ze szczególnym uwzględnieniem RPO WP 2014 - 

2020”- spotkanie informacyjne w Gdańsku 
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Dzień informacyjny: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan – 18 

września 2015 

Komisja Europejska ogłosiła oficjalnie termin dnia informacyjnego:Zdrowie, zmiany 

demograficzne i dobrostan,  

który odbędzie się w Brukseli w dniu 18 września 2015r. 

W czasie spotkania urzędnicy komisyjni omówią Program Pracy na lata 2016/2017. 

Rejestracja na spotkanie będzie otwarta w połowie lipca 2015, jest wymagana, udział w spotkaniu 
jest bezpłatny. 

Więcej informacji na stronach Komisji Europejskiej: 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=7829B368-BCD2-7BA8-

039C396F0C62FA5D 

Wydarzeniem poprzedzającym dzień informacyjny będzie Brokerage event 17 września 2015, 

organizowany w ramach projektu sieciowego HEALTH -NCP -NET 2.0 przy współpracy projektu 
Fit for Heaalth 2.0. 

Zachęcamy do udziału gdyż jest to znakomita okazja do nawiązania nowych kontaktów . Udział w 
spotkaniu jest bezpłatny ale rejestracja on-line jest obowiązkowa 

Program oraz rejestracja zostaną ogłoszone na stronach projektu  HEALTH -NCP -NET 2.0  w 

zakładce News and Events: 

http://www.healthncp.net/news-and-events 

więcej informacji 

 

Europejska Karta Naukowca i Kodeks w HORYZONCIE 2020 – 

spotkanie informacyjne 

Tytuł spotkania: „The Human Resources Strategy for Researchers and how to comply with article 

32 of the H2020 Grant agreement” 

Spotkanie poświęcone będzie artykułowi 32 „Recruitment and working conditions for researchers” 
umowy grantowej w programie Horyzont 2020. Artykuł ten zobowiązuje instytucje-

beneficjentów do przestrzegania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy 
rekrutacji naukowców, które dotyczą tworzenia odpowiednich warunków pracy i procesów 
rekrutacji naukowców. 

 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=7829B368-BCD2-7BA8-039C396F0C62FA5D
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=7829B368-BCD2-7BA8-039C396F0C62FA5D
http://www.healthncp.net/news-and-events
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-zdrowie-zmiany-demograficzne-i-dobrostan-18-wrzesnia-2015
http://www.euraxess.pl/index.php/czym-jest-euraxess/euraxess-rights?start=1
http://www.euraxess.pl/index.php/czym-jest-euraxess/euraxess-rights?start=1
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Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli instytucji, które będą realizowały projekty 

Horyzontu 2020 i dla których temat ten jest całkiem nowy. Komisja szczególnie zachęca do udziału 
osoby odpowiedzialne za politykę kadrową w swoich instytucjach. 

Pierwsza część spotkania będzie poświęcona przedstawieniu europejskiej strategii HR i zasad Karty 

i Kodeksu oraz zapisów art. 32, natomiast podczas drugiej części zostaną omówione poszczególne 
etapy wdrażania zapisów Karty i Kodeksu oraz przykłady instytucji, które je wdrożyły i otrzymały 
europejskie logo „HR Excellence in Research”. 

REJESTRACJA i program spotkania 

 

MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5 – formularze 

wniosków dostępne 

Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla 
konkursów MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5.  

Nabór wniosków potrwa do 15 września 2015 r. 

Konkurs MAESTRO 7 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające 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. 

więcej informacji 

Konkurs HARMONIA 7 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy 
międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. 

więcej informacji 

Konkurs SONATA BIS 5 na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu 
naukowego(1), realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które 
uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 

więcej informacji 

 
Jeżeli Macie Państwo pomysł na projekt, BZPU, służy wsparciem w zakresie technicznego i formalnego przygotowania 

wniosków. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel 402, Krzysztof Karaszewski, Owidiusz Moska.  

 

 

 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/strategy4ResearcherOrgs
http://www.cvent.com/events/info-day-hrs4r/event-summary-25d61b1294df43ae95321ed31616d77a.aspx
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro7-15-06-2015
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia7-15-06-2015
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis5-15-06-2015#przypis1
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis5-15-06-2015

