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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: 
- „Uczelnie przyszłości”: 5 miliardów złotych dla polskich uczelni i studentów 

- Szkolenie w Malborku: „Mocliwości wsparcia finansowego z Żunduszy 

Europejskich w obszarze edukacji i szkoleń, młodziecy i sportu oraz w ramach 

programu Erasmus +” 

- Umiędzynarodowienie humanistyki – nowe konkursy w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Humanistyki 

 

W poprzednim Biuletynie nr 8/15 przedstawiono: 

- Forum internetowe o Participant Portal 

- Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla instytucji kultury” 

- Zawieszenie ograniczeń w składaniu wniosków w konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA 

 

 

 

 

 

byczymy przyjemnej lektury  
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„Uczelnie przyszłości”: 5 miliardów złotych dla polskich uczelni i 

studentów 

Żinansowanie tłumaczenia i publikacji polskich prac naukowych to główny cel nowych konkursów 

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Startujący właśnie III moduł programu 

obejmie projekty wprowadzające polską humanistykę do międzynarodowego obiegu naukowego. 

Wnioski będzie mocna składać od 25 czerwca. 

Konkurs „Umiędzynarodowienie” 3.a wesprze realizację projektów tłumaczenia i publikowania 

monografii o najwycszym poziomie naukowym, w celu upowszechnienia ich wśród polskich i 

zagranicznych naukowców. Konkurs obejmie tłumaczenia zarówno klasyki polskiej humanistyki, 

jak i jej nowych osiągnięć. 

W ramach konkursu „Umiędzynarodowienie” 3.b finansowane będą wydania obcojęzycznych 

wersji najwacniejszych czasopism naukowych polskiej humanistyki. Priorytet będą miały wydania 

w języku angielskim. 

Wnioski o finansowanie projektu badawczego w ramach konkursów „Umiędzynarodowienie” 3.a i 

3.b nalecy wypełnić w systemie OSF, a następnie złocyć w formie elektronicznej i papierowej. 

Nabór otwiera się 25 czerwca i potrwa do 31 lipca. 

więcej  

 

Szkolenie w Malborku: „Możliwości wsparcia finansowego z 

Funduszy Europejskich w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży i 

sportu oraz w ramach programu Erasmus +” 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich W Malborku zaprasza na szkolenie 

poświęcone zagadnieniom prawidłowego tworzenia projektów w ramach funduszy UE.  

 

 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-narodowym-programie-rozwoju-humanistyki-konkurs-modulu-umiedzynarodowienie-3-a.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-narodowym-programie-rozwoju-humanistyki-konkurs-modulu-umiedzynarodowienie-3-b.html
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/umiedzynarodowienie-humanistyki-nowe-konkursy-w-ramach-nprh.html
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W programie szkolenia m.in.: 

 Europejski Żundusz Społeczny w ramach RPO WP, 

 Struktura Programu Erasmus +, podział na sektory i akcje, i ich specyfika. Priorytety 

programu. 

 Formalne i jakościowe kryteria oceny wniosków. Cykl realizacji projektu (zarządzanie i 

sprawozdawczość). 

 Budcet projektu. Wniosek elektroniczny, procedura URŻ, PIC, Mobility Tool. 

 Poszukiwanie partnerów do realizacji projektów: eTwinning, Eurodesk, OTLAS, oraz 

certyfikatów Youthpass i Europass 

Miejsce i termin szkolenia:  

Szkolenie odbędzie się we wtorek 9 czerwca 2015 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego 

w Malborku przy ul. beromskiego 11, w godz. 9:00 – 15:50.  

więcej 

 

Umiędzynarodowienie humanistyki – nowe konkursy w ramach 

Narodowego Programu Humanistyki 

Lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy i wyposacenie ich w miękkie 

kompetencje, podniesienie jakości nauki i dydaktyki, wzmacnianie pozycji polskiego szkolnictwa 

wycszego na arenie międzynarodowej - oto „Uczelnie przyszłości”. Minister nauki prof. Lena 

Kolarska-Bobińska ogłosiła dziś załocenia nowego programu MNiSW. 

W sumie w ramach „Uczelni przyszłości” w 2015 roku odbędą się cztery konkursy i zrealizowane 

zostaną trzy projekty pozakonkursowe. Szkoły wycsze, które stworzą najlepsze wnioski w ramach 

konkursów otrzymają specjalny status „Uczelni przyszłości”. Uczelnie te będą mogły liczyć na 

dodatkowe finansowanie z budcetu państwa w postaci dotacji projakościowej. 

http://dpr.wrotapomorza.pl/-/szkolenie-w-malborku-mozliwosci-wsparcia-finansowego-z-funduszy-europejskich-w-obszarze-edukacji-i-szkolen-mlodziezy-i-sportu-oraz-w-ramach-programu-e
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W 2016 roku przewidywane jest uruchomienie dwóch kolejnych konkursów - na Nowe Programy 

Kształcenia oraz na umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wycszego. Dodatkowo planowane 

jest systemowe wsparcie procesu konsolidacji uczelni. 

więcej  

 
Jeceli Macie Państwo pomysł na projekt, BZPU, słucy wsparciem w zakresie technicznego i formalnego przygotowania 

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

 

 

 

http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,3367,uczelnie-przyszlosci-5-miliardow-zlotych-dla-polskich-uczelni-i-studentow.html

