
 

 
BIULETYN – Biuro w 

Brukseli 
lipiec 2019 r. 

AKTUALNOŚCI:  AKTUALNOŚCI: 

Europejski Tydzień 

Regionów i Miast – 

warsztaty z udziałem 

Województwa 

Lubelskiego 

 

Zapraszamy do 

aplikowania o 

Europejską Nagrodę 

Natura 2000 

Zapraszamy do udziału w warsztatach „Mission 

Europe: regions and the shaping role of future R&I 

instruments” współ-organizowanych przez 

Województwo Lubelskie w ramach Europejskiego 

Tygodnia Regionów i Miast. Ekspertem z regionu będzie 

Pan Mateusz Sagan z SDS Optic.  Warsztaty odbędą się 

9 października o 9:15 w SQUARE - Brussels Convention 

Centre, Room Hall 100.  

 Nagroda Natura 2000 ma na celu nagradzanie 

doskonałości w zarządzaniu obszarami Natura 2000 i 

pokazywanie wartości dodanej sieci dla lokalnych 

gospodarek. Składa hołd wszystkim tym, którzy 

niestrudzenie pracują, aby sieć Natura 2000 odniosła 

sukces, zwracając uwagę opinii publicznej na jej 

znaczące osiągnięcia. Aplikacje można składać do 30 

września 2019 r. Więcej na stronie. 

Firmy z Polski 

Wschodniej na 

targach 

rolniczych 

Libramont w Belgii 

 

Zapraszamy do 

aplikowania 

o Europejską Nagrodę 

Dziedzictwa 

Kulturowego 

Dom Polski Wschodniej w Brukseli zorganizował 

wspólne stoisko promocyjne podczas dorocznych 

Targów Rolnictwa, Leśnictwa oraz Agrobiznesu, które 

odbyły się w belgijskiej miejscowości Libramont-

Chevigny w dniach 26-29.07.2019 r. Więcej na stronie. 

 

Nagrody European Heritage Awards/Europa Nostra 

są najwyższym wyróżnieniem Europy w dziedzinie 

dziedzictwa kulturowego. Nagrody są przyznawane 

za wybitne projekty ochrony, innowacyjne badania 

oraz wyjątkowe inicjatywy w zakresie edukacji, 

szkoleń i podnoszenia świadomości. Aplikować 

można do 1 października 2019 r. Więcej na stronie.  
 

Ministerstwo 

Inwestycji i Rozwoju 

przygotowało i 

rozpoczęło 

konsultacje założeń Umowy Partnerstwa  

 

Zapraszamy o 

aplikowanie o płatne staże 

w Komisji Europejskiej 

Założenia Umowy Partnerstwa są w tej chwili 

konsultowane z samorządami, ministerstwami, innymi 

instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie pieniędzy 

unijnych, środowiskiem naukowym oraz partnerami 

społecznymi i gospodarczymi. Konsultacje rozpoczęły 

się 24 lipca 2019 r. i potrwają do 16 sierpnia 2019 r. 

Więcej na stronie. 

 

Każdego roku Komisja Europejska ogłasza nabory na 

5-miesięczne płatne staże, głównie w Brukseli, ale 

również w Luksemburgu i innych miejscach. Do 30 

sierpnia 2019 r. trwa nabór na staże rozpoczynające 

się 1 marca 2020 r.  Aplikować można na stronie. 

 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/559_en?fbclid=IwAR3KzT7wZgFxk4XWXQXrJRW73VZ7ym_008BdnJssLrlmF5hDBp5R9UxSBoM
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/559_en?fbclid=IwAR3KzT7wZgFxk4XWXQXrJRW73VZ7ym_008BdnJssLrlmF5hDBp5R9UxSBoM
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/559_en?fbclid=IwAR3KzT7wZgFxk4XWXQXrJRW73VZ7ym_008BdnJssLrlmF5hDBp5R9UxSBoM
https://sdsoptic.pl/
https://www.square-brussels.com/en/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm?fbclid=IwAR3xDuKV8Zf9cYgtnc9OteIsuDiFvH3mRZPHgT_94NIikCTRh-7U6fRePdQ
https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-biuro-w-brukseli/promocja-firm-z-polski-wschodniej-podczas-belgijskich-targow-rolniczych-foire-de-libramont-2019/
http://www.europeanheritageawards.eu/
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/192519/Przyszlosc-funduszy--Na-co-pieniadze-unijne-2021-2027--Wstepna-propozycja-na-stole
https://ec.europa.eu/stages/node_en


Wspólne Centrum 

Badawcze Komisji 

Europejskiej otwiera 

światowej klasy laboratoria dla badaczy 

 

Zapraszamy do 

aplikowania o nagrodę 

„Altiero Spinelli Prize for 

Outreach”  

Laboratoria służby Komisji ds. nauki i wiedzy otwierają 

swoje podwoje dla naukowców z zewnątrz, którzy będą 

teraz mogli przeprowadzać doświadczenia w dziedzinie 

bezemisyjnej produkcji energii i bezpieczeństwa 

jądrowego, Za pomocą tej inicjatywy JRC zamierza 

wspierać badania naukowe i konkurencyjność oraz 

pogłębiać współpracę między europejskimi 

naukowcami. Więcej na stronie. 

 Nagroda przyznawana jest za wybitną pracę, która 

zwiększa rozumienie Europy i UE przez obywateli, 

pomaga poszerzyć odpowiedzialność za projekt 

europejski i rozwija poczucie tożsamości 

europejskiej. Do zdobycia jest 16 nagród po 25 tyś. 

euro. Komisja poszukuje projektów w zakresie 

komunikacji, kampanii, działań bezpośrednich i 

innych. Aplikować można do 29 października 2019 r. 

Więcej na stronie.  

Konsultacje przyszłych 

celów badań i innowacji 

finansowanych przez UE 

 

Zapraszamy do 

aplikowania o Nagrodę 

Europejskiego Komitetu 

Społeczno-

Ekonomicznego dla społeczeństwa 

obywatelskiego 
Komisja Europejska przygotowuje się do wdrożenia 

programu Horyzont Europa, którego budżet ma 

wynieść 100 mld euro. W ramach tego procesu KE 

rozpoczęła konsultacje online. Wyrażone opinie pomogą 

w kształtowaniu kierunku europejskich inwestycji w 

badania i innowacje i staną się fundamentem dla „Planu 

strategicznego” programu Horyzont Europa, na którym 

opierać się będą programy prac i tematy konkursów w 

ciągu pierwszych czterech lat programu Horyzont 

Europa (2021–2024). 

 Temat nagrody 2019 r.: „Więcej kobiet w 

społeczeństwie i gospodarce Europy”. Celem jest 

nagrodzić innowacyjne inicjatywy realizowane przez 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego i / lub 

osoby fizyczne na terytorium UE, których celem jest 

podniesienie świadomości i walka o równość płci w 

UE. Do wygrania nagroda o wartości 50 tyś. Euro. 

Aplikować można do 6 września 2019 r. Więcej na 

stronie. 

KONFERENCJE:  KONKURSY I GRANTY: 

 

Spotkanie brokerskie w 

obszarze: sztuczna 

inteligencja i zdrowie,  16-

17 września 2019 r., Oslo 
 

 
Komisja Europejska 

uruchomiła nabór w 

konkursach - Spreading 

Excellence and Widening 

Participation w ramach Horyzontu 2020 

Rada ds. Badań Naukowych Norwegii i Instytut 

Francuski w Norwegii zapraszają na bezpłatne dwu 

dniowe spotkanie brokerskie w ramach tematyki 

Horyzontu2020 – sztuczna inteligencja i zdrowie. 

Spotkanie odbędzie się w Oslo w dniach 16 i 17 września 

2019 roku.  Rejestracja jest otwarta do 10 września 2019 

r. Więcej na stronie. 

 Komisja Europejska uruchomiła dwa konkursy w 

obszarze Upowszechnianie Doskonałości i 

Zapewnienie Szerszego Uczestnictwa. Całkowity 

budżet konkursu WIDESPREAD-05-2020: Twinning 

wyniesie 69 mln euro, a konkursu WIDESPREAD-06-

2020: ERA Chairs wyniesie 50 mln euro. Nabór 

wniosków trwa do 14 listopada 2019 r. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/european-commission-joint-research-centre-opens-world-class-laboratories-researchers
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/altiero-spinelli-prize-for-outreach-call-for-applications-2019_pl
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_2021-2024
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/2019-eesc-civil-society-prize?fbclid=IwAR3DhvaKJu3gV4j3wL4b3YY4ywv-ajsQKtLjrzMyFGK9W4ro56cHolR0SIg
https://h2020-artificial-intelligence-health.b2match.io/signup
https://h2020-artificial-intelligence-health.b2match.io/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/widespread-05-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-WIDESPREAD-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/widespread-06-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-WIDESPREAD-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/widespread-06-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-WIDESPREAD-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


EuroPCom, Europejska 

Konferencja Komunikacji 

Publicznej 
 

 
Komisja Europejska 

otworzyła konkurs na 

ERC Starting Grant 2020 

w ramach Horyzontu 2020 

EuroPCom, Europejska Konferencja Komunikacji 

Publicznej, to największa coroczna konferencja dla 

ekspertów w dziedzinie komunikacji publicznej, 

zorganizowana wspólnie przez instytucje UE w 

Brukseli. 10 edycja konferencji odbędzie się  w dniach 7 

- 8 listopada 2019 r. Więcej szczegółów i rejestracja 

dostępna na stronie.  

 Jest to ostatni konkurs na tego typu granty w 

programie Horyzont 2020. O ERC Starting Grants 

aplikować mogą osoby, które są 2-7 lat po uzyskaniu 

stopnia i mają pomysł na przełomowe i pionierskie 

badania, które będą poszerzać granice 

dotychczasowej wiedzy. 

Budżet konkursu wynosi 677 mln €, a wnioski można 

składać do 16 października 2019 r. Więcej na stronie. 

  

Konsultacje w sprawie 

„Strategii makroregionalnej dla 

regionu karpackiego” 

 

Poszukiwani partnerzy w obszarze zdrowie w 

ramach Horyzontu 2020 

Konsultacje opinii z inicjatywy własnej Marszałka 

Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. 

Podczas spotkania omówiona zostanie możliwość 

opracowania strategii karpackiej. Spotkanie 

konsultacyjne odbędzie się 10 września 2019 r. Od 11:00 

do 12:30 w budynku Europejskiego Komitetu Regionów, 

sala JDE 53. Rejestracja i szczegóły na stronie. 

 Poszukiwaniu są partnerzy i/lub instytucje z 

doświadczeniem w formalnej opiece nad starszymi 

pacjentami z chorobami wielomięśniowymi do 

konkursu SC1-BHC-24-2020 w ramach Horyzontu 

2020. Termin zgłoszenia aplikacji upływa 24 września 

2019 r. Osoby kontaktowe: Elena Maniatopoulou, 

koordynator projektu, maniatopoulou.eleni@ 

ucy.ac.cy, i Prof. Eleni Stavrou, koordynator 

akademicki, eleni1@ucy.ac.cy  

  

  

 

II Europejski Szczyt Edukacji, 26 

września 2019 r. 

  

Carlos III 

University 

of Madrit 

ogłasza nabór do podoktoranckiego programu 

CONEX-Plus 

26 września 2019 r. w Brukseli odbędzie się II Europejski 

Szczyt Edukacji. Jednodniowe wydarzenie poprowadzi 

Tibor Navracsics , komisarz ds. Edukacji, kultury, 

młodzieży i sportu. Ta druga edycja skupi się na 

zawodzie nauczyciela - który ma do odegrania kluczową 

rolę w budowaniu prawdziwego europejskiego obszaru 

edukacji do 2025 r. Więcej szczegółów i rejestracja na 

stronie. 

  

 W ciągu roku UC3M ogłosi dwa zaproszenia do 

rekrutacji  30  międzynarodowych badaczy 

podoktoranckich. Każde stypendium będzie 

przyznawane na 3 lata i będzie obejmować 

indywidualny program rozwoju kariery. Termin 

aplikowania upływa 30 września 2019 r. Kontakt: 

conex@uc3m.es. Więcej na stronie.  

Europejski Tydzień 

Umiejętności Zawodowych , 14-

18 października 2019  r. 

 VIA 

University 

College w 

Danii w poszukuje partnerów do projektu 

Smart Living H2020  

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/EuroPCom-2019.aspx
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-stg;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047825;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-stg;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047825;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/coter-sc-macroregional-staregy-carpathian.aspx
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-24-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
mailto:maniatopoulou.eleni@%20ucy.ac.cy
mailto:maniatopoulou.eleni@%20ucy.ac.cy
mailto:eleni1@ucy.ac.cy
https://ec.europa.eu/education/events/education-summit_en?fbclid=IwAR02JW_BO741nR9iFNj3agHT8hQnbdDw57UX2LJRZAOsuCyOSsYo-H1A6eU
mailto:conex@uc3m.es
https://www.uc3m.es/investigacion/conex


Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to 

doskonały sposób na podniesienie świadomości na 

temat pracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia 

zawodowego. Uczestniczyć mogą wszyscy 

zainteresowani kształceniem i szkoleniem zawodowym, 

w tym uczniowie, rodzice, firmy, organizacje biznesowe, 

partnerzy społeczni, dostawcy usług edukacyjnych i 

szkoleniowych, izby i inne organizacje zawodowe, 

naukowcy, doradcy zawodowi, przedstawiciele władz 

publicznych i ogół społeczeństwa. Więcej szczegółów i 

rejestracja na stronie. 

 

  

 Poszukiwani partnerzy: uniwersytety opracowujące 

technologie wspierające aktywne starzenie się, 

partnerzy z doświadczeniem w analizie efektywności 

kosztowej, domy opieki z doświadczeniem w 

eHealth, MŚP mające doświadczenie w 

projektowaniu i wdrażaniu urządzeń monitorujących 

w domu osób starszych, inżynierowie ICT. Termin: 

20.04.2020. Kontakt: Michael Smærup, profesor 

nadzwyczajny, VIA Wydział Kształcenia 

Ustawicznego               mism@via.dk. Więcej na 

stronie oraz stronie. 

 

 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/
mailto:mism@via.dk
https://en.via.dk/research/health-and-healthcare/ageing-and-dementia
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/sc-1-health-demographic-change-and-wellbeing-work-programme-2016-2017-preparation

