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Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE,  
Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS zaprasza wszystkich zainteresowanych do 

udziału w bezpłatnym szkoleniu pt.: 
 

„Stypendia i granty Marie Curie dla indywidualnych naukowców”. 
 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami ubiegania się o stypendia i granty 
Marie Curie oferowane naukowcom przez Komisję Europejską w 7 Programie Ramowym. 
Szkolenie skierowane jest do naukowców zainteresowanych wyjazdem do zagranicznych 
ośrodków naukowych, którzy posiadają co najmniej 4-letni dorobek badawczy lub stopień 
doktora oraz do przedstawicieli instytucji zainteresowanych przyjęciem naukowców w celu 
realizacji projektu badawczo-szkoleniowego. Na stypendia Marie Curie szanse mają zarówno 
naukowcy reprezentujący dziedziny ścisłe, jak i humanistyczne. Tematyka projektów 
indywidualnych Marie Curie jest dowolna i proponowana przez projektodawców.  
 

Szkolenie odbędzie się dnia 18 marca 2013 r. (poniedziałek), w sali konferencyjnej Instytutu 
Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (budynek „A”, parter), 
ul. Doświadczalna 4, w godzinach 11:00 - 13:30.  
 

Program szkolenia: 
 

11:00-12:00 Stypendia i granty Marie Curie tzw. wyjazdowe na terenie UE i krajów 
stowarzyszonych z 7 PR; na wyjazdy poza Europę oraz stypendia na przyjazd do Europy dla 
naukowców z krajów trzecich – Justyna Szady-Nazarewicz, RPK Lublin. 
 

12:00-12:30 Przygotowanie wniosku, zasady finansowe obowiązujące w projektach Marie 
Curie, kryteria oceny wniosków – Justyna Szady-Nazarewicz, RPK Lublin. 
 

12:30-13:00 Jak dołączyć do grona stypendystów Marie Curie – praktyczne wskazówki laureata 
stypendium Marie Curie Intra-European Fellowship – dr Tomasz Kitliński, stypendysta 
przebywający aktualnie na stypendium MC w Wielkiej Brytanii (video-konferencja) 
 

13:00-13:30 Statystyki dotychczasowych konkursów; aspekty prawne realizacji projektów 
badawczo-szkoleniowych Marie Curie – Justyna Szady-Nazarewicz, RPK Lublin. 
 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się 
poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.rpklublin.pl zakładka 
„SZKOLENIA” > 18 marca 2013 r. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 marca 2013 r.  
 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc 
prosimy rejestrować się tylko w przypadku niezawodnego przybycia.  
 

Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udziela:  
p. Justyna Szady-Nazarewicz, e-mail: j.szady@ipan.lublin.pl , tel.: 81 744 50 61 w. 118. 
 

 

Serdecznie zapraszamy 
Zespół RPK Lublin 
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