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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: 
- Szkolenie.: "Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i Infrastruktury 

Badawcze w Programie Horyzont 2020" 

- „Jak wykorzystać media społecznościowe do promocji swoich badań i 

nawiązywania współpracy”, 

-  Żormularze wniosków dla konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 są 

juc dostępne ! 

- Wyniki badań opinii ekspertów wewnętrznych NCN w 2014 r. 
 

W poprzednim Biuletynie nr 5/15 przedstawiono: 

- Konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach NPRH(Narodowy Program Rozwoju 

Humanistyki)  - moduł „Rozwój” 2.b 

- Portal EURAXESS: kariera naukowa, mobilność międzynarodowa 

- Szkolenie w Malborku: Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy Unii Europejskiej 

 

 

 

 

byczymy przyjemnej lektury  
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Szkolenie.: "Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i 
Infrastruktury Badawcze w Programie Horyzont 2020" 

Termin: 15 maja 2015, w godz. 9:30-13:30 

Miejsce: Politechnika Gdańska, Gmach Główny, Sala 300 

Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 

Zaproszenie na szkolenie   Program szkolenia   Formularz zgłoszeniowy 

Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznych informacji dotyczących możliwości bezpłatnego 
korzystania z Europejskich Infrastruktur Badawczych oraz możliwości aplikowania o granty 
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. 

Program Infrastruktury Badawcze stwarza możliwość sfinansowania przez Komisję Europejską 
dostępu do unikalnej aparatury w najlepszych laboratoriach badawczych w Europie, w tym z 
zasobów bibliotek i baz danych. Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) wspierają 
najlepsze projekty badawcze w Europie. 

Szkolenie poprowadzi Pan Wiesław Studencki, Ekspert z Krajowego Punktu Kontaktowego 
Programów Badawczych UE w Warszawie. 

Rejestracja elektroniczna trwa do dnia 13 maja 2015 r. do godziny 15:00. 

Liczba wolnych miejsc ograniczona. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.  

Kontakt:  
Joanna Kłosińska tel. 58 348 66 52  

 

„Jak wykorzystać media społecznościowe do promocji swoich badań i 
nawiązywania współpracy”, 
Termin: 15/05/2015 

Miejsce: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie sala: Tkalnia 

(s.115, I piętro)  

Organizator: RPK Region Północno-Zachodni 

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie ma ogromną  

http://rpkgdansk.pl/images/pdf/Szkolenia/15_05_2015/Zaproszenie_ERC_15_05_2015.pdf
http://rpkgdansk.pl/images/pdf/Szkolenia/15_05_2015/Program-ERC-15-05-2015.pdf
http://rpkgdansk.pl/szkolenia/683-szkolenie-granty-erc-i-infrastruktury-badawcze#60
http://www.kpk.gov.pl/?location=regionalne-centrum-innowacji-i-transferu-technologii-zut-w-szczecinie


NEWSLETTER 

Biuletyn BZPU 6/15 

 

 

przyjemność zaprosić Państwa na seminarium pn. „Jak wykorzystać media społecznościowe do 

promocji swoich badań i nawiązywania współpracy”, które odbędzie się 15 maja 2015 r. w 

godz. 9:30-15:30 siedzibie RCIiTT w Szczecinie. 

Spotkanie skierowane jest szczególnie do naukowców, doktorantów zainteresowanych 

promowaniem swojego wizerunku naukowego w celu rozwoju kariery naukowej i nawiązywania 

międzynarodowej współpracy. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. W pierwszej 

kolejności będą akceptowane zgłoszenia z województwa zachodniopomorskiego. W razie pytań lub 

wątpliwości zapraszamy do kontaktu: e-mail: rtd@zut.edu.pl lub tel.: 91 449 47 23. 

>>REJESTRACJA<< 

 

Formularze wniosków dla konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i 
SONATA 9 są już dostępne ! 
Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla 

konkursów: OPUS 9, PRELUDIUM 9, SONATA 9. Nabór wniosków trwa do 16 czerwca 2015 r. 

Ogłoszenia konkursowe: 

 OPUS 9 

 PRELUDIUM 9 

 SONATA 9 

 

Wyniki badań opinii ekspertów wewnętrznych NCN w 2014 r. 
Informujemy, że w sekcji Analizy dostępne jest streszczenie wyników badań opinii ekspertów 

wewnętrznych biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów oceniających wnioski złożone w 

konkursach OPUS 7, PRELUDIUM 7 i SONATA 7. 

Streszczenie wyników badań 

Badania obejmowały następujące obszary tematyczne: 

 

mailto:rtd@zut.edu.pl
http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/mod/szkolenia?training_id=333
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus-16-03-2015
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-16-03-2015
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-16-03-2015
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/statystyki/2015_04_streszczenie_badania_opinii_ekspertow_wewnetrznych_ncn.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/statystyki/2015_04_streszczenie_badania_opinii_ekspertow_wewnetrznych_ncn.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/statystyki/2015_04_streszczenie_badania_opinii_ekspertow_wewnetrznych_ncn.pdf
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1. praca Zespołu Ekspertów (ZE):  

o współpraca z podmiotami zaangażowanymi w proces oceny wniosków, 

o obowiązujące zasady etyczne podczas pracy ZE; 

2. proces oceny wniosków:  

o optymalizacja czasowa poszczególnych etapów oceny wniosków, 

o adekwatność i kompletność przyjętych kryteriów oceny wniosków, 

o jakość recenzji zewnętrznych; 

3. techniczno-organizacyjne aspekty pracy Zespołów Ekspertów. 

W trakcie badań uzyskano odpowiedzi od 340 ekspertów. 

 
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.  

 

 

 


