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P I O N
P R O R E K T O R A
DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
LOKALNY PUNKT KONTAKTOWY 5. I 6. PR
Konferencja inaugurująca 6. Program Ramowy
W dniach 25-26 listopada odbyła się Warszawska Konferencja Inaugurująca 6. Program Ramowy Unii Europejskiej. Uczestniczyło w niej prawie 2000 osób, z czego
około 200 z zagranicy. Konferencja zorganizowana była
przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Gospodarki i Krajowy Punkt Kontaktowy 6. Programu Ramowego. Honorowym Patronem Konferencji był Prezydent
RP Aleksander Kwaśniewski oraz Komisarz UE ds.
Badań Philippe Busquin. Komisja Europejska była reprezentowana przez Zastępcę Dyrektora Generalnego
ds. Badań Hugh Richardsona, Dyrektora Generalnego
Wspólnotowego Centrum Badawczego Barry Mc Sweeney’a, Dyrektora ds. Środowiska Christiana Patermanna, Dyrektora ds. Społeczeństwa Informacyjnego Fransa
de Bruine oraz 11 innych wysokiej rangi urzędników.
Przemówienie do uczestników Konferencji wygłosił
Prezydent Aleksander Kwaśniewski. Zwracając się do
zgromadzonych Prezydent powiedział: „W dziedzinie
badań naukowych rozszerzenie Unii Europejskiej stało
się faktem. Dokonało się to znacznie szybciej, niż wynikałoby to z oficjalnego kalendarza negocjacyjnego”.
Prezydent przypomniał, że już w marcu 2000 r. na
szczycie w Lizbonie szefowie rządów państw członkowskich Unii zadecydowali o utworzeniu Europejskiej
Przestrzeni Badawczej. Jego zdaniem „tworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej powinno być postrzegane
w szerszym kontekście działań, które mają służyć ambitnemu celowi – uczynienia z Unii Europejskiej najbardziej dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki opartej
na wiedzy”. Udział polskich zespołów w 5. Programie
Ramowym Prezydent uznał za duży sukces. Jednocześnie podkreślił, że „stopień, w jakim polskie środowisko
naukowe skorzysta z możliwości 6. Programu, zależy
w znacznej mierze od samych naukowców, ich zaangażowania i inicjatywy oraz umiejętności wyciągnięcia
wniosków z dotychczasowych doświadczeń”.
W trakcie Konferencji wręczono prestiżowe nagrody
Kryształowej Brukselki dla najlepszych uczestników
5. Programu Ramowego. Kapituła Nagrody w składzie:
Michał Kleiber – Minister Nauki, Jacek Piechota – Minister Gospodarki, Danuta Hűbner - Minister ds. Europejskich, Jan Krzysztof Frąckowiak – Podsekretarz Stanu,
Sekretarz KBN, Krzysztof Kurzydłowski – Zastępca
Przewodniczącego KBN, Ryszard Pacławski – Dyrektor
TVP3, Marek Król – Redaktor Naczelny Wprost oraz
Andrzej Siemaszko – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego 5. PR. UE przyznała Kryształowe Brukselki
następującym instytucjom i osobom: w kategorii szkół
wyższych – Politechnice Warszawskiej, w kategorii
instytutów i placówek PAN – Instytutowi Biochemii
i Biofizyki w Warszawie, w kategorii jednostek badaw-

czo-rozwojowych – Centrum Techniki Okrętowej
w Gdańsku, w kategorii dużych przedsiębiorstw –
Stoczni Gdynia SA, w kategorii małych i średnich
przedsiębiorstw - firmie Rodan System SA w Warszawie, nagrodę indywidualną Krzysztofowi Głombowi,
reprezentującemu stowarzyszenia Miasta w Internecie
w Tarnowie.
Pierwszy dzień konferencji był poświęcony prezentacji
nowych instrumentów 6. Programu Ramowego. Omówiono też cele, budżet, strukturę nowego programu oraz
możliwość uczestniczenia w nim przedsiębiorstw
i współpracy z krajami Wspólnoty Niepodległych
Państw. Drugiego dnia, w grupach tematycznych, odbyły się warsztaty poświęcone poszczególnym priorytetom
tematycznym 6. Programu Ramowego i pisaniu projektów.
25 listopada stał się datą symbolicznego wejścia Polski
do Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W odczuciu
uczestników Konferencji 6. Program Ramowy będzie
znacznie trudniejszym programem, wymagającym od
nas zwiększonego wysiłku i aktywności.
Komisja Europejska ogłosiła 7 priorytetów tematycznych w ramach 6. Programu Ramowego:
S Genomika i biotechnologia dla zdrowia,
S Technologie społeczeństwa informacyjnego,
S Nanotechnologie, inteligentne materiały i nowe
procesy produkcyjne,
S Aeronautyka i przestrzeń kosmiczna,
S Bezpieczeństwo żywności i zagrożenia dla zdrowia,
S Trwały rozwój i zmiany globalne,
S Obywatele i rządzenie w europejskim społeczeństwie opartym na wiedzy.
Pierwsze konkursy na projekty dla poszczególnych
priorytetów zostaną opublikowane najprawdopodobniej
17 grudnia i będą stanowić zaproszenie do składania
wniosków, które będą rozpatrywane przez Komisję
Europejską. Konkursy te mogą mieć formę zamkniętą
(posiadają sztywne, nieprzekraczalne terminy nadsyłania zgłoszeń) lub otwartą (nadsyłanie wniosków jest
możliwe w trakcie trwania całego programu). Informacje
o konkursach zamieszczane będą w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, bazie internetowej CORDIS
oraz punktach kontaktowych (krajowym, regionalnych
i lokalnych). Każdorazowa informacja o konkursie będzie zawierać dane o terminach, planowanym budżecie,
możliwościach zastosowania instrumentów.
W 6. Programie Ramowym będziemy mieli do czynienia z nowymi instrumentami współpracy międzynarodowej. Jak do tej pory Programy Ramowe były realizowane poprzez projekty współpracy badawczej, które jak się okazało - miały dwie słabości:
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S zazwyczaj koniec projektu badawczego oznaczał

koniec współpracy pomiędzy członkami konsorcjum,
S często projekt nie osiągał niezbędnej masy krytycznej, która pozwoliłaby na osiągnięcie znaczącego
wyniku, ani w znaczeniu ekonomicznym, przemysłowym, ani naukowym.
Dlatego stworzono dwa nowe instrumenty:
S projekty zintegrowane (ang. Integrated Projects, IP) –
ambitne projekty z dużą ilością uczestników, szerokim wachlarzem zadań i dużym dofinansowaniem
rzędu kilku do kilkudziesięciu milionów Euro.
S sieci doskonałości (ang. Networks of Excellence, NoE) –
ich celem będzie stworzenie stałych struktur współ-
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pracy i osiągnięcie tzw. masy krytycznej połączonych zasobów wielu ośrodków w priorytetowych
dziedzinach badań. Projekty te mają być elastyczne
i dynamiczne, aby umożliwić zmiany programu oraz
składu sieci w trakcie realizacji projektu, a także
funkcjonowanie sieci po zakończeniu projektu.
Wszystkie bieżące informacje na temat 6. PR znajdują
się na stronie internetowej LPK UZ:
http://www.lpk.uz.zgora.pl. Zapraszamy także do siedziby
LPK: Kampus B, Budynek Główny, pok. 304, tel. (328)
3209, e-mail: A.Glazaczow@cptt.uz.zgora.pl.
ag

System stypendialny Marii Curie
Jedną z cech charakterystycznych 6. PR, wielokrotnie
podkreślaną w dokumentach Komisji Europejskiej
i różnych analizach, ma być wzrost roli zjawiska o nazwie mobility, czyli przemieszczania się naukowców
w skali międzynarodowej. Powiada się wręcz, że ruch
uczonych pomiędzy instytutami naukowymi będzie
mieć kluczowe znaczenie w budowie Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Stosownie więc do tej ważnej roli
planuje się przeznaczenie na human resources and mobility
znacznych środków finansowych – w sumie aż 1,58
miliarda euro (czyli około 9 % funduszy 6. PR).
System stypendiów będzie rozbudowany, a patronką
wszelkich grantów i stypendiów, nawet tych krótkich,
konferencyjnych, będzie Maria Curie. Niektóre z nich są
znane (np. sieci badawczo-szkoleniowe, konferencje),
inne występują pod zmienioną nazwą (granty na szkolenie początkujących naukowców zamiast Training Sites), nie brak też zupełnie nowych (granty reintegracyjne, stypendia w krajach pozaeuropejskich i in.). Wydaje
się, że podobnie jak w 5 PR, fundusze przeznaczone na
stypendia Marii Curie będą najłatwiej osiągalne ze
względu na bardziej uproszczone formularze i zasady
ubiegania się o kontrakty.
Nowością stypendiów w 6. PR będzie:
S otwarcie ich dla tzw. krajów trzecich; w praktyce
ma to oznaczać finansowanie stypendiów dla naukowców z całego świata, w tym naszych wschodnich sąsiadów, zainteresowanych prowadzeniem
badań w Europie; europejscy badacze również będą
mieli możliwość pracy w laboratoriach pozaeuropejskich.
S zniesienie limitów wiekowych, podstawowym
kryterium będzie doświadczenie w prowadzeniu
prac badawczych.
Przewidziane są następujące kategorie i rodzaje stypendiów Marii Curie:
S Akcje stymulowane przez instytucje:
– Sieci badawczo-szkoleniowe (M.C. Research Training Networks) – w skład sieci powinno wchodzić
min. 3 partnerów z 3 krajów, wspólnie pracujących
nad projektem badawczym i szkoleniami dla młodych naukowców; sieć oferować będzie stypendia
do 3 lat.
– Stypendia M.C. dla szkolenia początkujących naukowców (Host Fellowships for Early Stage Research
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Training) – będą się mogły o nie ubiegać uczelnie,
instytuty badawcze i przedsiębiorstwa; stypendia
przeznaczone będą dla naukowców z najwyżej
4-letnim doświadczeniem, na okres maksymalnie
do 3 lat.
– Stypendia M.C. służące transferowi wiedzy (Host
Fellowships for the Transfer of Knowledge) – ubiegać
się o nie mogą uczelnie, instytuty badawcze
i przedsiębiorstwa; stypendia przeznaczone będą
dla doświadczonych naukowców - 4 lata pracy naukowej; długość trwania stypendiów – od 2 miesięcy do 2 lat.
– Stypendia rozwojowe – priorytet w przyznawaniu
kontraktów będą miały kraje kandydujące oraz
słabo rozwinięte regiony Unii. Przeznaczone są dla
przyjeżdżających naukowców. Będzie również
możliwość wysyłania własnych pracowników ( od
2 do 12 m-cy) do określonych instytucji.
– Stypendia wymiany – obustronna wymiana pracowników pomiędzy placówką naukową a przedsiębiorstwem z 2 różnych krajów.
– Konferencje i kursy szkoleniowe M.C. (Conferences
and Training Courses) – ich celem jest wsparcie serii
konferencji i/lub kursów szkoleniowych przeznaczonych dla młodych naukowców; spotkania będą
trwały od kilku dni do kilku tygodni.
S Granty powrotne i reintegracyjne:
– 2-letni grant na prowadzenie prac badawczych dla
naukowców z UE i krajów stowarzyszonych w kraju macierzystym lub europejskim po przynajmniej
2-letnim stypendium M.C.
– 2-letni grant na prowadzenie badań w Europie dla
naukowców europejskich po przynajmniej 5-letnim
pobycie poza Europą.
S Promocja i uznawanie doskonałości:
– M.C. Excellence Grants – dla najlepszych europejskich zespołów badawczych, prowadzących badania interdyscyplinarne (grant do 4 lat).
– M.C. Excellence Awards – dla najlepszych badaczy,
beneficjentów programów unijnych, grant może
być przeznaczony na rozwój osobisty.
– M.C. Chairs – przeznaczony na stanowiska wykładowców dla najlepszych uczonych, szczególnie
tych, którzy chcieliby wznowić swoją karierę zawodową w Europie. Przyznawane na okres 3 lat.
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Katalog instytutów zainteresowanych przyjmowaniem
stypendystów z zagranicy (już ponad 200 zgłoszeń)
można znaleźć na stronie
http://main.npk.gov.pl/prog_hor_3/stypendia-MC/invit.htm .
Prosimy o wypełnienie ankiety
http://www.npk.gov.pl/prog_hor_3/stypendia-MC/host.htm
i zwrot do Krajowego Punktu Kontaktowego pocztą
elektroniczną na adres: wieslaw.studencki@kpk.gov.pl
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Wszystkie bieżące informacje na temat 6. PR znajdują
się na stronie internetowej LPK UZ:
http://www.lpk.uz.zgora.pl. Uzyskać je można także
w siedzibie LPK: Kampus B, Budynek Główny, pok. 304,
tel. (328) 3209, e-mail: A.Glazaczow@cptt.uz.zgora.pl.
ag

Baza danych zespołów badawczych UZ (BADUZ)
Od kilkudziesięciu lat zjawisko globalizacji jest widoczne w gospodarce światowej. Wymiana handlowa
pomiędzy państwami stała się jej naturalnym skutkiem.
Podobnie rzecz się ma ze sferą nauki, w której zamykanie się we własnych „czterech ścianach” nie ma racji
bytu. Wymiana doświadczeń stała się natomiast motorem postępu, zarówno w sferze nauki, jak i ekonomii.
Otwarty niedawno 6. Program Ramowy UE stwarza
dla polskiej nauki szansę nawiązania stałej współpracy
z międzynarodowymi partnerami. Uniwersytet Zielonogórski pragnie także brać większy udział w międzynarodowych projektach badawczych. Stąd narodził się
pomysł stworzenia uczelnianej bazy danych grup badawczych – BADUZ. Jej celem jest usystematyzowanie

oferty UZ pod względem możliwości podjęcia współpracy z partnerami zagranicznymi. BADUZ ma się stać
punktem wyjścia dla zintensyfikowania współpracy
badawczej instytutów UZ.
Na stronie internetowej LPK dostępne są formularze
w języku polskim i angielskim, których wypełnienie jest
warunkiem koniecznym do rejestracji grup badawczych.
Zachęcamy kierowników takich grup do zapoznania się
z planem stworzenia powyższej bazy, a wypełnione
formularze w formie elektronicznej prosimy przesłać do
LPK: Kampus B, Budynek Główny, pok. 304, tel. (328)
3209, e-mail: A.Glazaczow@cptt.uz.zgora.pl.
Andrzej Głazaczow

dr Róża Dąbrowska szefową PKZP

WYBORY W PRACOWNICZEJ KASIE

Przepisy nie pozwalają, aby w tym samym zakładzie
pracy funkcjonowały dwie pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe. A taki stan istniał do września br.
jako spadek po dwóch uczelniach. 20 listopada odbyło
się wreszcie długo oczekiwane przez przyszłych dłużników zebranie, które wyłoniło wspólny zarząd. Przewodniczącą została – wybrana przytłaczającą większością głosów - dr Róża Dąbrowska z Instytutu Matematyki. W skład zarządu weszli: Alicja Łuszczyńska - skarbnik, Krystyna Jarzembska – sekretarz i mgr Emil Kumka
– członek.
Jak nas informuje nowa przewodnicząca – wnioski

o nieoprocentowane pożyczki należy składać w kancelariach ogólnych – w budynku administracji (B-4) przy ul.
Podgórnej 50 oraz pok. 404 w budynku głównym kampusu B przy al. Wojska Polskiego 67.
Wypłacanie pożyczek było zawieszone na okres 2 miesięcy, stąd należy się spodziewać sporego tłoku w zabiegach o uzyskanie pożyczki. Na razie ustalono, że
górna kwota pożyczki nie może przekroczyć wartości
3.600 zł, a okres spłaty nie może być dłuższy niż 18 miesięcy. Miesięczna składka członkowska wynosi 15 zł. Na
wniosek członka składka może być wyższa, ale nie może
przekroczyć 50 zł.
ap
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