
ZAPROSZENIE 
 

do zgłaszania tematów na wymianę osobową do protokołu wykonawczego z Republiką Austrii na 
lata 2016-2018 (2 lata), zgodnie z Umową między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką 

Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu w dniu  
14 czerwca 1972 roku 

 

 

Uprawnienie do 
zgłaszania tematów 

 

 

Pracownicy naukowi szkół wyższych i innych jednostek naukowych. 

Warunek ubiegania się  

Przedstawienie przedsięwzięcia naukowego, w którym będą uczestniczyć 
naukowcy z obu państw. Finansowanie prowadzonych badań musi być 
zagwarantowane z innych źródeł.  

W pierwszej kolejności są wspierane projekty, które spełniają 
następujące kryteria: 

� uczestniczą młodzi naukowcy w wieku do 35 lat; 
� istnieje perspektywa rozszerzenia współpracy na współprace 

multilateralną (w tym Horyzont 2020); 
� udział w zespole badawczym kobiet po stronie austriackiej; 
� nowi partnerzy, którzy jeszcze nie brali udziału w tym 

programie. 

 

Dziedziny nauki 

 

 

Bez ograniczeń 

 

Okres realizacji 
projektu 

 

 

Od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r. (2 lata) 

 

Termin składania 
wniosków 

 

Do 30 września 2015 r. (dwa egzemplarze) 

Wsparcie w Polsce 

Koszty podróży naukowców polskich do Austrii są pokrywane przez 
polską jednostkę naukową, a koszty pobytu przez Stronę austriacką. 

W Polsce koszty projektów realizowanych w ramach tego programu 
(mobilności) pokrywane są bądź ze środków finansowych 
przekazywanych jednostkom, prowadzącym badania naukowe, na 
finansowanie działalności statutowej, z uwzględnieniem 
międzynarodowej współpracy naukowej wynikającej z umów 
międzyrządowych, bądź z innych środków własnych (zgodnie z art. 18 



ust. 1 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - 
Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615).  

MNiSW nie przekazuje dodatkowych środków finansowych na realizację 
projektów przyjętych do realizacji w ramach tego programu. 

Finansowanie prowadzonych badań naukowych musi być natomiast 
zagwarantowane z innych źródeł.  

O środki finansowe na prowadzenie badań podstawowych można się 
ubiegać w Narodowym Centrum Nauki (program HARMONIA), powołując 
się na Protokół ze spotkania Polsko-Austriackiej Grupy Roboczej ds. 

współpracy naukowo-technicznej z dn. 6 marca 2014 r.   

Wsparcie w Austrii 

Koszty podróży naukowców austriackich do Polski są pokrywane przez 
stronę austriacką, a koszty pobytu przez polską jednostkę naukową.  

W Austrii można ubiegać się o maksymalne roczne wsparcie finansowe 
projektu w kwocie €3.500,00. 

Koszty podróży 

€ 400 – na podróż dla austriackich naukowców podróżujących do Polski 

Koszty zakwaterowania 

€ 90 – na dzień dla polskich naukowców na pobyt w Austrii do 14 dni 

€ 1, 300 – miesięcznie w przypadku dłuższych pobytów 
(15 dni – 3 miesiące) 

Składanie wniosków w 
Polsce 

Za każdy projekt odpowiedzialny jest jeden koordynator projektu w 
Polsce i jeden w Austrii. Muszą oni wspólnie przygotować  wniosek 
projektu badawczego i złożyć go oddzielnie w swoich państwach. 
Wniosek złożony tylko w jednym państwie nie będzie rozpatrywany. 
 
Wniosek musi zawierać: 

• formularz zgłoszeniowy; 
• życiorys naukowy;  
• listę istotnych publikacji z ostatnich pięciu lat; 
• opis projektu, w tym część metodyczna (3 – 5 stron A-4); 
• krótki opis instytucji partnera; 
• krótki opis zadań członków zespołu projektowego w ramach 

projektu. 

Składanie wniosków 
w Austrii 

Za każdy projekt odpowiedzialny jest jeden koordynator projektu w 
Polsce i jeden w Austrii. Muszą oni wspólnie przygotować  wniosek 
projektu badawczego i złożyć go oddzielnie w swoich państwach. 
Wniosek złożony tylko w jednym państwie nie będzie rozpatrywany. 

Dodatkowe informacje na tematu wymiany naukowo-technicznej 
znajdują się na stronie internetowej ÖAD: 

https://www.oead.at/index.php?id=506&L=1 



W Austrii wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej w j. angielskim 
pod adresem:  
http://wtz.scholarships.at/dms/formular/document_edge.aspx?DataFor
mID=1166  

Procedura wyboru 
projektów 

Zgłoszone tematy, które spełnią wymogi formalne  konkursu, będą 
ocenione niezależnie w Polsce i w Austrii zgodnie z procedurą każdej ze 
Stron.  

Ostateczny wybór tematów przeznaczonych do współpracy będzie 
dokonany podczas spotkania polsko-austriackiej Grupy Roboczej ds. 
współpracy naukowo-technicznej. Rozpatrywane będą tylko tematy 
zgłoszone równolegle w Polsce i w Austrii. 

Przy ocenie projektów są brane pod uwagę szczególnie następujące 
kryteria: 

• znaczenie naukowe przedłożonego projektu badawczego; 
• adekwatność przedstawionej metodyki prowadzenia badań; 
• kwalifikacje wnioskodawców i polskiego zespołu naukowego; 
• wartość dodana projektu wynikającą ze współpracy dwustronnej 

(np. efekt synergii);  
• udział kobiet w projekcie (b. ważne wymaganie w austriackiej 

części projektu);  
• udział młodych pracowników nauki w wieku do 35 lat;  
• możliwości dalszej współpracy międzynarodowej (np. w ramach 

Horyzontu 2020). 
 
Wynik naboru projektów do polsko-austriackiego Programu powinien 
zostać podany do wiadomości wiosną 2016 r. 

Sprawozdawczość 
Po zakończeniu realizacji projektu koordynator austriacki w terminie 
trzech miesięcy (do końca lipca 2018 r.) składa sprawozdanie końcowe  
z realizacji projektu. 

 
Kontakt w Polsce: Kontakt w Austrii: 

Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  
Departament Współpracy Międzynarodowej 

Agnieszka Mierzyńska 
ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa  
Tel. +48 22 529 23 43  
Fax +48 22 501 7130 
e-mail: agnieszka.mierzynska@nauka.gov.pl  
strona internetowa:  
http://www.nauka.gov.pl/ 
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-
zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapaswiata/austria 

OeAD-GmbH (Österreichischer 
Austauschdienst) 
ICM – Zentrum für Internationale 
Kooperation & Mobilität, Programm WTZ 

Karin Dögl  
Ebendorferstraße 7 
A-1010 Wien 
Tel. +43 (0)1/ 53408-445 
Fax +43 (0)1/ 53408-499 
e-mail: wtz@oead.at 
strona internetowa: www.oead.at/wtz 

 


