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PION PROREKTORA
DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

7 Program Ramowy – szansą na rozwój współpracy,
badań i naukowców
7 Program Ramowy jest kontynuacją poprzednich dwóch
mechanizmów ﬁnansowania badań naukowych oferowanych przez Unię Europejską. Komisja Europejska publikuje
właśnie kolejne konkursy na realizację wspólnych badań
naukowych i wspierających rozwój młodych pracowników
nauki.
W bieżącym okresie Polska korzysta już ze środków skierowanych na nasz kraj z funduszy strukturalnych. Również
w województwie lubuskim realizowane są inwestycje zarówno infrastrukturalne, jak i służące rozwojowi zasobów
ludzkich Najwyższy czas zacząć prężnie korzystać z pieniędzy skierowanych na naukę. Uniwersytet Zielonogórski
jest jednostką naukową, która w regionie ma największy
potencjał i doświadczenie z korzystania ze środków Programów Ramowych. UZ uczestniczył w projektach realizowanych z dwóch poprzednich edycjach (5 i 6 Program
Ramowy).
W 7 PR nadal jest sporo miejsca i niewykorzystanych
szans na rozwój badań prowadzonych na Uczelni.
Ze środków programu można doﬁnansowywać:
>projekty skierowane na międzynarodową współpracę naukową (Program: COOPERATION) w różnych dziedzinach,
min. rolnictwa, biotechnologii, ICT, nanotechnologii,
transportu, nauk humanistycznych i społecznych;
>rozwój młodych naukowców oraz doświadczonych badaczy, chcących realizować ciekawe, innowacyjne badania (Program: IDEAS);
>rozwój młodej kadry naukowej poprzez stypendia i granty, wspieranie
mobilności i wymiany międzynarodowej służącej transferowi wiedzy i
innowacyjności, wsparcie naukowców z
krajów spoza Unii przejeżdżających do Polski w
celu prowadzenia badań (Program PEOPLE);
>projekty skierowane na doﬁnansowanie infrastruktury badawczej, wsparcia rozwoju współpracy nauki i przedsiębiorczości, tworzenie regionów
wiedzy i współpracy międzynarodowej (Program:
CAPACITIES).
Unia Europejska realizuje sukcesywnie Strategię
Lizbońską i ideę gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjnej technologii, dlatego w ramach oferty Programów
Ramowych kładzie się duży nacisk na wsparcie potencjału
naukowego i zasobów ludzkich, w szczególności wsparcie
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młodych pracowników nauki oraz zawodu naukowca jako
szansy na realizację błyskotliwej kariery. Ze środków 7
PR realizowane są zatem granty Europejskiej Fundacji Badań Naukowych: Starting Independent Researcher Grants
(ERC Starting GrantERC Advanced Investigator Grant (ERC
Advanced Grant) oraz stypendia Marie Curie, które mają
wspierać mobilność wewnętrzeuropejską zarówno tę na
płaszczyźnie terytorialnej (przekraczanie granic) jak i sektorowej (np. nauka-przemysł) oraz akcie promujące naukę
i przybliżające ją społeczeństwu jak np. Noc Naukowców.
Nie ulega wątpliwości, że środki 7 Programu Ramowego
nie są łatwe do pozyskania. Samo przygotowanie projektu
wymaga dużej pracy, czasem daremnej.
Małe doświadczenie nie musi być przeszkodą w uczestniczeniu w Programie. Oczywiście koordynacja projektów
ﬁnansowanych ze środków UE jest sprawą wysoce prestiżową, jednakże samo uczestniczenie w projekcie w roli
partnera jest ważne z punktu widzenia rozwoju naukowego jednostki czy też zespołu. Za pośrednictwem serwisu
internetowego CORDIS publikowane są oferty partnerstwa
oferowane w projektach realizowanych z 7 PR. Za jego pośrednictwem można szukać partnerów, czy znaleźć miejsce dla siebie w już zaproponowanym temacie.
Również stypendia i granty indywidualne nie są poza zasięgiem naszych pracowników naukowych. Naukowcy z UZ
byli już stypendystami programów ramowych. Aktywności
i wytrwałość oraz pomysł na badania, których przecież
naszym doktorom i doktorantom nie brakuje będzie gwarantem sukcesu, a każdy nowo uzyskany grant osłodzi trudy związane z przechodzeniem przez procedury i wymogi
formalne, których z oczywistych względów nie da się w
przypadku unijnych środków uniknąć.
Informacje o aktualnie otwartych konkursach, programy
pracy na 2010 rok, dokumenty dla poszczególnych zaproszeń do składania wniosków w 7PR znajdują się na stronach serwisu CORDIS (www.cordis.europa.eu/fp7) oraz
na stronach serwisu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (www.kpk.gov.pl => 7. Program
Ramowy =.> Konkursy).
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