
Warsztaty "IRSES - międzynarodowa współpraca z ośrodkami naukowymi spoza UE" 
 

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych CTT PK oraz Ośrodek EURAXESS Kraków 

zapraszają na warsztaty Pt.: "IRSES - międzynarodowa współpraca z ośrodkami naukowymi z poza 

UE w ramach wspólnego programu wymiany naukowców". 

 

W związku z otwartym naborem wniosków do konkursu FP7-PEOPLE-2012-IRSES zapraszamy do 

udziału w warsztatach na temat przygotowywania wniosków do tej akcji. Warsztaty z tego zakresu 

odbędą się 14 grudnia Br. w sali konferencyjnej "Spacerniak" w siedzibie Centrum Transferu 

Technologii PK. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami udziału w konkursie 

IRSES, zasadami finansowania, a także struktura wniosku aplikacyjnego, w szczególności dowiedzą 

się jak przebiega proces aplikowania i przygotowania wniosku. 

Spotkanie adresowane jest do naukowców zainteresowanych składaniem wniosku do konkursu IRSES 

(International Research Staff Exchange Scheme). 

 

IRSES - akcja programu People, której celem jest wzmocnienie partnerstwa poprzez wymianę 

personelu oraz działania w ramach sieci pomiędzy Europejskimi organizacjami naukowi oraz 

organizacjami naukowymi z krajów spoza UE, (z którymi KE podpisała umowę o współpracy 

naukowo-technologicznej lub objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa) np. Algieria, Argentyna, 

Armenia, Australia, Azerbejdżan, Białoruś, Brazylia, Chile, Chiny, Egipt, Gruzja, Indie, Japonia, 

Jordania, Kanada, Korea Południowa, Liban, Maroko, Meksyk, Mołdawia, Nowa Zelandia, Palestyna, 

Rosja, RPA, Syria, Tunezja, Ukraina, USA itp. 

 

 

Szczegółowe informacje o konkursie znajda Państwo pod następującym linkiem: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IRSES 

 

Program warsztatów: 
10:00-11:30 - Konkurs IRSES 2012 (cele, zasady uczestnictwa, zasady finansowania, wyniki 

poprzednich konkursów) 

11:30-11:45 - przerwa kawowa 

11:45-14:00- Jak aplikować? System EPSS, formularze administracyjne i opis merytoryczne wniosku 

- ćwiczenia praktyczne. Prelegent: Dorota Markiewicz-Roszak 

 

Spotkanie odbędzie się w środę 14 grudnia br. w godzinach 10:00 -14:00 (rejestracja od 9:45) Miejsce 

spotkania: Sala konferencyjna Spacerniak budynek byłego "Aresztu" - Siedziba Centrum Transferu 

Technologii, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24. Szkolenie jest bezplatne. Formularz 

zgłoszeniowy prosimy nadsyłać do 12 grudnia, do godz. 11.00, faxem (012 632 47 95) lub e-mailem 

na adres: sekretariat@transfer.edu.pl. 

 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!  

Szczegółowe informacje: Dorota Markiewicz-Roszak 

tel.:(012) 628 25 88 

e-mail: markiewicz@transfer.edu.pl 

 


