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Innovative Training Networks - kolejny konkurs!
Newsletter
z dnia 24 października 2016r.
• Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
• Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
• Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
• Biuro ds. Badań Naukowych
Nadchodzące wydarzenia:
27 października w Gliwicach
odbędzie się "Dzień Projektożerców".
9 listopada w Warszawie
odbędzie się dzień informacyjny nt. wyzwania „Europa
w zmieniającym się świecie”
– konkursy 2017.
14 listopada w Bratysławie
odbędzie się spotkanie brokerskie w ramach wyzwania
„Europa w zmieniającym się
świecie” H2020.
15-17 listopada w Düsseldorfie odbędzie się spotkanie brokerskie w obszarze medycyny MEDICA 2016.
21 listopada we Wrocławiu
odbędzie się spotkanie brokerskie w obszarze "Zielona
Energia".
23-25 listopada w Porto odbędzie się New European Media Summit.
24-25 listopada w Madrycie
odbędzie się spotkanie brokerskie nt. produkcji radionuklidów oraz wiązek protonów
i jonów w leczeniu nowotworów.
30 listopada w Bratysławie
odbędzie się spotkanie brokerskie w ramach wyzwania
„Europa w zmieniającym się
świecie” H2020.
Więcej wydarzeń z kraju i ze
świata

Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w ramach Akcji Marii Curie Skłodowskiej na Innovative Training Networks (ITN). Do 10 stycznia można składać wnioski o finansowanie projektów w ramach trzech typów
działań.
Projekty mają obejmować kompleksowe szkolenia dla początkujących naukowców realizowane przez międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły badawcze: instytucje z sektora akademickiego oraz pozaakademickiego. Nie ograniczono zakresu tematycznego konkursu, wskazując jednak, że wysoko cenione
będą projekty inter- i wielodyscyplinarne.
Podstawą wniosku jest opracowanie przez międzynarodowe konsorcjum wspólnego programu badawczo-szkoleniowego dla grupy początkujących naukowców rekrutowanych z całego świata, uzupełnionego o działania popularyzujące naukę i rozpowszechniające wyniki osiągnięte w czasie realizacji
grantu. Projekt ITN realizowany jest do 48 miesięcy.
Programy szkoleniowe mogą być realizowane w ramach trzech typów projektów:
• European Training Networks – minimalne konsorcjum to trzy instytucje
znajdujące się w trzech różnych krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych
z programem H2020. Każdy beneficjent musi zatrudnić min. jednego naukowca;
• European Industrial Doctorates – konsorcjum minimum dwóch instytucji,
które (1) znajdują się w dwóch różnych krajach członkowskich i stowarzyszonych
z H2020 oraz (2) pochodzą z różnych sektorów, przy czym w przypadku sektora
pozaakademickiego kładziony jest nacisk na udział przedsiębiorstw. Naukowcy
muszą zostać przyjęci na studia doktoranckie i mieć zapewnioną opiekę merytoryczną instytucji z obydwu sektorów oraz spędzić przynajmniej 50% czasu u
partnera z sektora pozaakademickiego. Zakłada się, że naukowcy będą zatrudniani na maksymalny okres 36 miesięcy;
• European Joint Doctorates – konsorcjum to minimum trzy instytucje z trzech
różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z H2020 i uprawnionych do
nadawania stopnia naukowego doktora. Przynajmniej dwie z nich muszą przyznawać wspólny lub podwójny stopień doktora, potwierdzony listem intencyjnym
załączonym do wniosku. Naukowcy przyjmowani są na studia doktoranckie (zakłada się, że będą zatrudniani na okres 36 miesięcy) i objęci wspólną opieką
naukową.

Zasady ogłaszanych konkursów, dokumenty oraz system elektronicznego składania wniosków znajdują się na stronach Participant Portal.

Konkurs CHIST-ERA 2016
17 stycznia 2017 r. upłynie termin składania wniosków w konkursie CHIST-ERA na prowadzenie
międzynarodowych projektów badawczych z obszaru technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych na następujące tematy:

Making under Uncertainty.
Do konkursu mogą przystępować zespoły złożone z co najmniej 3 grup badawczych z 3 różnych krajów biorących
udział w konkursie CHIST-ERA.

Szczegółowe informacje o konkursie
• Lifelong Learning for Intelli- można znaleźć na stronie internetowej
gent Systems,
konkursu oraz na stronie internetowej
• Visual Analytics for Decision- Narodowego Centrum Nauki.

Aktualne oferty stypendialne na stronie Euraxess.

Informacje kontaktowe: Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81-537-54-58; www.umcs.pl
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Zespół ds. Projektów Edukacyjnych, CKiOS informuje:
SZKOLENIA DLA KADRY ORZECZNICZEJ SĄDÓW POWSZECHNYCH
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca
(alokacja 1 295 000 PLN),
dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w
• apelacji krakowskiej i katowickiej
ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne
(alokacja 1 850 000 PLN),
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Opera• apelacji lubelskiej i rzeszowskiej
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr
(alokacja 740 000 PLN).
POWR.02.17.00-IP.04-00-008/16 pn. „Szkolenia z zaW wyniku konkursu zostanie wybranych do realizacji po
kresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr
jednym projekcie w każdym z ww. obszarów wsparcia.
sądów powszechnych”.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach
Termin składania wniosków na konkurs: od 31 paździerkonkursu wynosi 100%.
nika do 25 listopada 2016 r.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie interKonkurs ma na celu wyłonienie wykonawców oferty
netowej konkursu.
szkoleniowej z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadry orzeczniczej sądów powszechnych (sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi)
Osoby zainteresowane aplikowaniem o
oraz dla asystentów sędziów w sądach powszechnych na
dofinansowanie prosimy o zapoznanie się z
terenie 5 wybranych grup sądów (obszarów wsparcia):
regulaminem oraz o kontakt z kierownikiem
• apelacji warszawskiej i łódzkiej
(alokacja 1 850 000 PLN),
• apelacji gdańskiej, białostockiej i szczecińskiej
(alokacja 1 850 000 PLN),
• apelacji poznańskiej i wrocławskiej

Wyniki konkursu MEN na studia
podyplomowe
Oferta na realizację dwusemestralnych studiów podyplomowych na kierunku Kompetencje Wychowawcze, przygotowana we współpracy Wydziału
Pedagogiki i Psychologii i Biura ds. Kształcenia
Ustawicznego i złożona w otwartym konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej pn.: Organizacja i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i wychowawców Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i
Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w celu doskonalenia kompetencji wychowawczych uplasowała się na 3
pozycji listy rankingowej z liczbą 24,75 pkt. z dofinansowaniem w kwocie 1 826 375,00 PLN.
Studia podyplomowe skierowane są łącznie do 300 osób
- nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i wychowawców Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych
Ośrodków Socjoterapii.
Przedsięwzięcie obejmuje realizację 2 edycji studiów: I Listopad 2016r.- luty 2017r.,
II - maj-wrzesień 2017r.

Biura lub pracownikami Zespołu ds.
projektów edukacyjnych.

Stypendia Biura Uznawalności
Wykształcenia i Wymiany
Międzynarodowej
Oferta Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany
Międzynarodowej na rok akademicki 2017/2018 obejmuje
stypendia na wyjazdy na studia częściowe, staże i
misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe dla studentów i pracowników naukowych polskich szkół wyższych.
Kandydatów na wyjazdy zagraniczne może zgłosić pisemnie uczelnia. Jedna osoba może starać się tylko o jedno
stypendium. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają
kandydaci, którzy nie byli w latach poprzednich stypendystami w ramach oferty stypendialnej BUWiWM. Termin
składania zgłoszeń – w większości przypadków upływa 30 listopada 2016r.
Wymagania dotyczące składania wniosków, mogą się różnić w zależności od kraju, do którego planowany jest
wyjazd. W związku z tym wskazane jest zapoznanie się
ze szczegółami oferty stypendialnej konkretnego
kraju.
Wsparciem studentów w procesie aplikowania o stypendium BUWiWM zajmuje się p. Ryszard Straszyński, tel.
81 537 52 18. Pracowników naukowych zainteresowanych
ofertą prosimy natomiast o kontakt z Biurem ds. Współpracy Międzynarodowej, tel. 81 537 54 98.

Informacje kontaktowe: CKiOS, Biuro ds. KU, Zespół ds. projektów edukacyjnych
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81-537-54-92; 54-61; e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@umcs.lublin.pl
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Innowacje w Praktyce

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
UMCS

Serdecznie zapraszamy na Panelowe Spotkania Dyskusyjne,
obejmujące III Ogólnopolską Konferencję Naukową
INNOWACJE W PRAKTYCE oraz V Wystawę
Innowacyjnych
Rozwiązań Urządzeń Badawczo-

Pomiarowych i Nowych
Technologii, które odbędą
się 24-25 listopada 2016 w
Arenie Lublin.
Więcej informacji oraz formularze rejestracyjne znajdują
się na stronie wydarzenia.

"Wolves Summit”
CTWiT - jednostka powołana
w miejsce byłego Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS - ma na celu
ułatwienie współpracy pomiędzy Uczelnią, a biznesem.

szej uczelni, a także pomoc ich twórcom w procesie komercjalizacji. Centrum ma także wspomagać realizację wspólnych projektów
badawczo-rozwojowych w sferze nauka – biznes.

Głównym zadaniem jednostki
jest wdrażanie technologii,
wynalazków i rozwiązań
opracowywanych na na-

W ramach swojej działalności
CTWiT kontynuuje wszystkie zadania realizowane przez
CIiKB.

Poranek z innowacją – kolejna edycja
spotkań
„Poranek
z
Innowacją” to
cykl spotkań naukowców z przedsiębiorcami
organizowany
przez Centrum Transferu
Wiedzy i Technologii UMCS.
Głównym celem inicjatywy
jest zawiązanie bliższej
współpracy na linii nauka-

biznes poprzez kameralne
spotkania i rozmowy B2B.
Moderatorem spotkań i stałym wsparciem będą pracownicy Centrum.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z organizatorką spotkań: mgr Wirginią Gieryng-Cieplak, tel. 81537-55-40. Zapraszamy do
współpracy!

ERC Proof of Concept Grant
Do 19 stycznia 2017 r. trwa
nabór wniosków w ramach
konkursu ERC Proof of Concept Grant, którego organizatorem jest European Research
Council. Celem konkursu jest
udzielenie
finansowania
osobom, które realizują
już grant i w jego trak-

cie otrzymują nieplanowane wyniki badań, które
mogą mieć zastosowanie
komercyjne lub społeczne.
Zgłaszany projekt może trwać
do 18 miesięcy. Na cały czas
trwania projektu można uzyskać maksymalnie 150 000
euro.

Program sektorowy PBSE
Od 2 listopada do 20 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach programu sektorowego PBSE w ramach
działania 1.2 Sektorowe programy B+R. Konkurs adresowany jest do przedsiębiorstw.

Do konkursu można zgłaszać projekty, które dot.:
energetyki konwencjonalnej, energetyki odnawialnej, sieci elektroenergetycznych, nowych produktów i usług. Szczegóły na
stronie internetowej.

tury i Nauki w Warszawie.

Ta międzynarodowa konferencja poświęcona nowym
technologiom i innowacjom będzie miała miejsce
25-26 października 2016
r., z dodatkowym dniem dla
startupów i inwestorów 24
października, w Pałacu Kul-

Wydarzenie skierowane jest
do startupów, inwestorów,
przedsiębiorców, przedstawicieli korporacji i sektora MŚP,
oferując obok treści merytorycznych także szerokie możliwości networkingowe. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie
wydarzenia.

Europejska nagroda dla Innowatorek 2017
Do 13 listopada 2016 r. trwa
nabór wniosków w ramach
Europejskiej Nagrody dla Innowatorek. Konkurs adresowany jest do kobiet, które
są założycielkami lub współ-

założycielkami działającego
przedsiębiorstwa, które korzystały z funduszy UE na badania i innowacje. Szczegóły
konkursu dostępne na stronie
internetowej.

ERA-NET Bioenergy
W dniu 10 października 2016
r. otwarto nabór wniosków
w 11. międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET
Bioenergy. Konkurs skupia

się na finansowaniu badań
obejmujących zagadnienia
z zakresu bioenergii. Szczegółowe informacje o konkursie
można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.

Polski Kongres Przedsiębiorczości

W dniach 27-28.10.2016r.
odbędzie się największe mobilne wydarzenie biznesowogospodarcze w Lublinie.
Motywem przewodnim czwartej edycji Kongresu będzie
synergia nauki z biznesem, wejście polskich firm
na rynki globalne oraz
nadanie
innowacyjnego

Informacje kontaktowe: Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81-537-55-40; www.umcs.pl

wymiaru polskiej gospodarce. W Lubelskim Centrum Konferencyjnym oraz
Targach Lublin zgromadzą
się osoby zajmujące najwyższe szczeble w swoich instytucjach, dzięki czemu rozmowy
toczące się podczas Kongresu
i wypracowane rozwiązania
mogą zostać przełożone na
działania praktyczne i zaowocować nawiązaniem długofalowych kontaktów.
Szczegóły i rejestracja poprzez
stronę internetową.
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Aktualne nabory wniosków

• OPUS 12 – projekty z wszystkich dziedzin nauki obejmujących badania podstawowe realizowanych
przez doświadczonego kierownika projektu samodzielnie lub wraz z zespołem naukowców. Konkurs nie
zawiera ograniczeń dotyczących etapu kariery naukowej Kierownika lub Wykonawców projektu. Wnioski należy
składać do 15 grudnia 2016 r. Dokumentacja konkursowa znajduje się tutaj.
• SONATA 12 – projekty z wszystkich dziedzin nauki obejmujących badania podstawowe realizowane przez
osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, które nie wcześniej niż 7 lat
przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskały stopień naukowy doktora (do tego okresu nie wlicza się m.in.
urlopów macierzyńskich czy wychowawczych). Wnioski należy składać do 15 grudnia 2016 r. Dokumentacja
konkursowa znajduje się tutaj.
• PRELUDIUM 12 – projekty z wszystkich dziedzin nauki obejmujących badania podstawowe realizowane
przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora (wnioski mogą
być składane także przez Studentów, Doktorantów). Wnioski należy składać do 15 grudnia 2016 r.
Dokumentacja konkursowa znajduje się tutaj.
• POLONEZ 3 – projekty z wszystkich dziedzin nauki obejmujących badania podstawowe prowadzone
przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez
wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych w najlepszych
polskich ośrodkach. Wnioski należy składać do 15 grudnia 2016 r. Dokumentacja konkursowa znajduje się
tutaj.

• Moduł „Dziedzictwo narodowe” - umożliwi finansowanie długoterminowych projektów badawczych o szczególnym znaczeniu dla polskiej humanistyki oraz kultury narodowej. Finansowaniem objęte będą projekty o
charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorski, translatorskim i słownikowym o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową. Projekty powinny dotyczyć priorytetowych obszarów
badawczych w zakresie nauk humanistycznych ustalonych przez Radę NPRH. Wnioski o finansowanie projektów
należy składać do 31 października 2016 r. Dokumentacja konkursowa znajduje się tutaj.
• Moduł Uniwersalia 2.1. - umożliwi finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem
języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne,
jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.
Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i
stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym. Wnioski o finansowanie
projektów należy składać do 31 października 2016 r. Dokumentacja konkursowa znajduje się tutaj.
• Moduł Uniwersalia 2.2. - umożliwi finansowanie projektów obejmujące wydania krytyczne (przekłady na język polski i naukowe opracowania edytorskie) najważniejszych dzieł należących do
humanistyki światowej, w celu włączenia ich w obieg kultury narodowej. Do konkursu mogą być zgłoszone
projekty obejmujące przekłady na język polski dzieł należących do klasyki humanistyki światowej oraz będących
jej nowymi osiągnięciami (w tym przekłady antologii tematycznych) w celu udostępnienia ich odbiorcom polskim.
Wnioski o finansowanie projektów należy składać do 31 października 2016 r. Dokumentacja konkursowa znajduje
się tutaj.

• Program START – do 31 października przyjmowane są wnioski o finansowanie stypendiów w programie START. O roczne stypendium mogą się ubiegać naukowcy, którzy: mają dorobek udokumentowany
publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe); są doktorantami bądź doktorami zatrudnionymi w jednostce naukowej i nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku. W niektórych przypadkach (wskazanych w regulaminie) z wnioskiem mogą wystąpić osoby, które przekroczyły ten wiek.
Szczegóły dostępne są tutaj.

Informacje kontaktowe: Biuro ds. Badań Naukowych UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81-537-51-16; www.umcs.pl
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Zapowiedzi konkursów
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs
nową jakość i przyczyniające się do wyłonienia no„Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypowych zespołów badawczych.
spolitej do 1795 roku” na realizację projektów w NaroW szczególności do konkursu mogą być zgłoszone prodowym Programie Rozwoju Humanistyki w ramach
jekty opracowań dokumentacyjnych, edytorskich,
modułu „Fundamenty”.
translatorskich, słownikowych i bibliograficznych
Przedmiotem konkursu jest opracowanie i przygoto- koncentrujące się wokół następujących kluczowych zagadwanie dokumentacji, edycji źródłowych, słowniko- nień:
wych i bibliograficznych dotyczących Polski i jej
• historia polityczna, dzieje ustroju i parlamentarydziedzictwa w epoce największej świetności pańzmu, historia kultury i religii; historia sztuki, histostwa polskiego.
ria kultury materialnej, historia wojskowości, dzieje
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie
piśmiennictwa, dzieje idei;
projektów obejmujących zadania:
• polityka dynastyczna Jagiellonów i kontakty monarchii jagiellońskiej z sąsiadami;
• przyczyniające się do stworzenia fundamentów dla
• historia Wielkiego Księstwa Litewskiego i stosunki
pogłębionych i syntetycznych badań nad problemapaństwa Jagiellonów ze Wschodem;
tyką dziejów Polski na przełomie średniowiecza i no• problematyka gospodarcza i społeczna, ze szczególwożytności;
nym uwzględnieniem aspektów wielonarodowości i
• podejmujące problematykę jagiellońską w różnych
stosunków językowych w państwie jagiellońskim.
dziedzinach nauki oraz stwarzające podstawy do
współpracy międzynarodowej;
Nabór wniosków jest przewidziany od 15 listopada
• tworzące nową bazę dokumentacyjną i źródłową po- 2016 r. do dnia 31 stycznia 2017 r.
zwalającą nadać badaniom nad epoką jagiellońską

Program DIALOG
Program „DIALOG” to nowa inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mająca na celu
m.in. wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.
Program obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:
• budowanie „doskonałości naukowej”, która przyczyni się do podwyższenia jakości i konkurencyjności prowadzonych badań; jednostką wspierającą na
UMCS jest Biuro ds. Badań Naukowych;
• pobudzenie „nauki dla innowacyjności”, która
wspierając procesy innowacyjności i komercjalizacji
otworzy naukę na rynek pracy; osobą do kontaktu
jest, p. Anna Grzegorczyk, Centrum Transferu
Wiedzy i Technologii;
• wykorzystanie „humanistyki dla rozwoju”, która
przyczyni się do stymulowania innych obszarów nauki,
kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa poprzez
promowanie innowacyjnych badań humanistycznych;
jednostką wspierającą na UMCS jest Biuro ds.
Badań Naukowych.
Dofinansowanie mogą uzyskać: jednostki naukowe,
podmioty działające na rzecz nauki, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną oraz
konsorcja. Wysokość dofinansowania jednego projektu:
od 100 000 do 2 000 000 zł. Szczegóły dostępne na
stronie programu.

Informacje kontaktowe: Biuro ds. Badań Naukowych UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81-537-51-16; www.umcs.pl

Program Współpracy
Transgranicznej
Polska-Białoruś-Ukraina
11 października 2016r. uruchomiono pierwszy nabór wniosków do wszystkich obszarów tematycznych Współpracy
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina: Dziedzictwo,
Dostępność, Bezpieczeństwo i Granice. Wartość
środków przeznaczona na ten nabór to 80,17 mln EUR.
Wysokość dofinansowania dla jednego projektu może wynieść pomiędzy 100 000 a 2 500 000 EUR.
W naborze projekty składane będą w ramach procedury dwustopniowej. Na pierwszym etapie, beneficjenci
wiodący złożą wstępne koncepcje projektów (ang. Concept Note) zawierające podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu. Na kolejnym etapie, wyłącznie
wybrani beneficjenci wiodący zostaną zaproszeni do złożenia pełnych wniosków aplikacyjnych, zawierających szczegółowy opis projektu (ang. Full Application Form).
Koncepcje projektów mogą być składane do dnia
31 grudnia 2016 r. (włącznie).
W grudniu 2016r. przewidziana jest organizacja serii
szkoleń dla beneficjentów wiodących (w Rzeszowie, Białymstoku, Lwowie i Brześciu), skupiających
się na sposobie wypełniania kluczowych części formularza
koncepcji projektu.
Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej programu oraz w Biurze ds. Współpracy
Międzynarodowej UMCS.

LATEX

