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Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
ul. Oczapowskiego 2; 10-719 Olsztyn 
tel.  89/ 523 34 67; fax. 89/ 524 04 94 

www.uwm.edu.pl/rpk 

 
 

Oferty stypendialne – nie przegap terminów!  

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty stypendialne 

 dla naukowców (wg terminów aplikowania) 

Finlandia – stypendium dla doktorantów; termin aplikowania: 5 miesięcy przed planowana wizytą; 
www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships 

Polska – konkurs Naukowej Fundacji Polpharma na projekt badawczy; termin: 30 maja; 
www.polpharma.pl/fundacja/konkurs-na-projekt-badawczy/ 

Różne kraje – grant badawczy National Geographic Society; 30 maja; 
www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/gef/northen-europe-research/ 

Stypendia L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki; 31 maja 2014; 
http://lorealdlakobietinauki.pl/regulamin.php 

http://www.uwm.edu.pl/rpk
www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
www.polpharma.pl/fundacja/konkurs-na-projekt-badawczy/
www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/gef/northen-europe-research/
http://lorealdlakobietinauki.pl/regulamin.php


  NEWSLETTER   INFORMACYJNY   RPK NR  5/2014(MAJ) 

 

Różne kraje – stypendium dla doktorantów (do 27 lat) biomedycy na; 1 czerwca; 
http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html 

Różne kraje - stypendia badawcze EURIAS dla naukowców po doktoracie; 5 czerwca, www.2015-
2016.eurias-fp.eu/call-applications 

Grecja – stypendium podoktorskie; 16 czerwca; www.iky.gr/en/press/item/1559-call-for-doctoral-
postdoctoral-research-in-greece-2014-gr-eng 

Konkursy NCN: Preludium, Sonata oraz Opus; 17 czerwca 2014; www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-
03-17-ogloszenie-konkursow 

Polska – nagroda Naukowa POLITYKI, doktoranci i doktorzy; 23 czerwca; 
www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1576045,1,sklad-kapitul-nagrod-
naukowych-polityki-2014.read 

Francja – stypendia dla naukowców po doktoracie; 24 czerwca; www.agence-nationale-
recherche.fr/en/funding-opportunities/documents/aap-en/hosting-high-level-researchers-raction-
2014/nc/ 

Australia – stypendia rządowe na studia i badania; 30 czerwca; https://aei.gov.au/scholarships-and-
fellowships/pages/default.aspx 

Dowolny kraj – Praxis, FNP - staże zagraniczne dla doktorantów i dr, 30 czerwca; 
www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/ 

Tajwan – stypendium badawcze dla doktorantów i dr, dziedziny związane z regionem; 30 czerwca; 
http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about_02.aspx 

Różne kraje - stypendia podoktorskie EMBO; 11 sierpnia; www.embo.org/funding-
awards/fellowships/long-term-fellowships#about 

Szwajcaria (CERN) – stypendia dla doktorantów i doktorów; 1 września; http://jobs.web.cern.ch/join-
us/fellowship-programme 

Dowolny kraj – granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie; termin: 11 września 2014; 
http://kpk.gov.pl/?page_id=10250 
 

 

OGŁOSZENIE KONKURSU MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOSHIPS (IF) W 
RAMACH PROGRAMU HORYZONT 2020 

 

Celem indywidualnych stypendiów jest zwiększenie kreatywnego i innowacyjnego potencjału 

doświadczonych naukowców, tzn. z tytułem doktora lub z czteroletnim doświadczeniem w zakresie 

http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
www.2015-2016.eurias-fp.eu/call-applications
www.2015-2016.eurias-fp.eu/call-applications
www.iky.gr/en/press/item/1559-call-for-doctoral-postdoctoral-research-in-greece-2014-gr-eng
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badań naukowych, którzy chcą zdywersyfikować swoje indywidualne umiejętności poprzez 

zaawansowane szkolenia , mobilność międzynarodową i międzysektorową. 

Indywidualne stypendia wspierają mobilność naukowców w Europie (European Fellowships od 12 do 

24 miesięcy) i poza Europą (Global Fellowships od 12 do 24 miesięcy dodatkowo 12 na powrót do 

Europy). Pomagają także przyciągnąć najlepszych zagranicznych naukowców do pracy w UE. Dotacja 

obejmuje zazwyczaj dwuletnie wynagrodzenie, mobilność, koszty badań i koszty ogólne ponoszone 

przez instytucję przyjmującą. Indywidualni naukowcy przedstawiają propozycje finansowania  

w powiązaniu z ich planowanym pobytem w organizacji goszczącej. Wnioski są oceniane na 

podstawie jakości zaproponowanych badań, przyszłej kariery badacza oraz wsparcia oferowanego 

przez organizację przyjmującą. Program szczególnie wspiera powrót i reintegrację naukowców spoza 

EU , którzy wcześniej pracowali w krajach europejskich . Również rozwija lub pomaga w powrocie do 

kariery naukowej indywidualnych naukowców, którzy wykazują duży potencjał oraz doświadczenie. 

W momencie złożenia wniosku naukowiec nie może przebywać (praca, studia, etc.) w kraju instytucji 

przyjmującej dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat przed datą referencyjną. 

Nabór wniosków: 12.03.2014r. – 11.10.2014r. 

Budżet: 240.5 mln EURO 

 

Niezbędne informacje są dostępne na tej stronie.  

 

HORYZONT 2020 

Zapraszamy do obejrzenia filmu "Step by step to ERC grants" przygotowanego na zlecenie 

Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych pod tym linkiem: http://vimeo.com/94179654 

 

 

HORYZONT 2020 

Firma PwC wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE zorganizowała 
20.05.2014r. webinarium "Horyzont 2020 - nowe możliwości - instrument dla małych i średnich firm". 
Zapis tego webinarium można znaleźć pod tym linkiem: 
http://www.transmisjeonline.pl/TOClient/client.php?session=9ec9209f4d94f3d1ccec344488276893 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2014.html
http://vimeo.com/94179654
http://www.transmisjeonline.pl/TOClient/client.php?session=9ec9209f4d94f3d1ccec344488276893
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RESORT NAUKI PRZYGOTOWUJE „PAKT NA RZECZ HORYZONTU 2020”  

Przygotowywany w resorcie nauki "Pakt na rzecz Horyzontu 2020" ma zmobilizować polskich 
badaczy, aby skuteczniej sięgali po środki Unii Europejskiej. Naukowcy będą mogli liczyć m.in. na 
pomoc w wypełnianiu wniosków grantowych i lepszą informację o konkursach.  

W ramach paktu doceniani mają być naukowcy i instytucje, które starały się o granty, nawet jeśli ich 
nie uzyskały. Ministerstwo wspólnie z Komitetem Ewaluacji Jednostek Naukowych pracuje nad 
nowymi zasadami oceniania instytucji naukowych, tak by uwzględniły one m.in. pozyskane przez 
daną jednostkę granty. "Przygotowujemy też krajowe i regionalne punkty kontaktowe nie tylko do 
informowania o konkursach Horyzontu, ale też wprowadzenia systemu mentoringu. Poprosiliśmy 
nasze agencje - głównie NCN - o zidentyfikowanie najsilniejszych zespołów naukowych w Polsce, 
które mają szanse na finansowanie z UE. Te zespoły mogłyby liczyć na indywidualne wsparcie w 
przygotowaniu wniosków do Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)" - powiedziała minister. 

Źródło: PAP - Nauka w Polsce 

 

GRANTY NA GRANTY – WSPARCIE POLSKICH KOORDYNATORÓW W PROGRAMACH 

BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ  

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmuje kolejne działania, które mają zachęcić 
polskich naukowców do składania wniosków o granty, które będą finansowane ze środków Unii 
Europejskiej. W realizacji tego celu pomóc ma program "Granty na granty - wsparcie polskich 
koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej". W jego ramach wnioskodawcy mogą 
uzyskać środki finansowe na działania związane z przygotowaniem wniosku. 

Zgodnie z informacjami MNiSW celem programu "Granty na granty" jest: 

wsparcie polskich jednostek naukowych (...), które ubiegają się o realizację projektów w ramach 
programów badawczych Unii Europejskiej. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które 
zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe 
konsorcjum. Program ma przyczynić się do zwiększenia zainteresowania polskich jednostek 
naukowych uczestnictwem w programach badawczych Unii Europejskiej i umożliwić im podniesienie 
jakości przygotowywanych wniosków projektowych.  

Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o pokrycie następujących wydatków: 

 Pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku projektowego do programu 
badawczego Unii Europejskiej - zgodnie z informacjami MNiSW środki finansowe przyznaje się 
na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Wnioskodawca, któremu zostaną przyznane środki 

http://www.granty-na-badania.com/2014/05/won-horyzont-2020-szansa-dla-polskiej.html
http://www.granty-na-badania.com/2014/05/won-horyzont-2020-szansa-dla-polskiej.html
http://www.granty-na-badania.com/2014/05/won-horyzont-2020-szansa-dla-polskiej.html
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finansowe, będzie zobowiązany do przekazania wniosku projektowego przed złożeniem go na 
wezwanie konkursowe do recenzji dwóch ekspertów. Dodatkowo wnioskodawca będzie miał 
możliwość skorzystania z dwóch konsultacji z każdym ekspertem. Zadaniem eksperta będzie 
udzielenie wnioskodawcy wskazówek dotyczących poprawy lub uzupełnienia wniosku 
projektowego. 

 Refundację kosztów przygotowania wniosku projektowego do programu badawczego Unii 
Europejskiej, jeżeli wniosek ten uzyskał liczbę punktów powyżej progu wyznaczonego przez 
Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot w ramach ostatecznej punktacji 
określonej dla danego wezwania konkursowego - zgodnie z informacjami MNiSW 
wnioskodawca może ubiegać się o refundację kosztów, które zostały poniesione w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku projektowego. 

O środki będą mogli ubiegać się wnioskodawcy, którzy rozpoczęli przygotowywanie wniosku 
projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej. Wnioski będzie można przygotowywać 
tylko w odpowiedzi na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny 
upoważniony przez nią podmiot. Informacje o naborze wniosków w ramach programu "Granty na 
granty" będą zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Program "Granty na granty" został ustanowiony z dniem 28 maja 2014 r. Komunikatem Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Granty na 
granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej". 

 

Opracował: Mikołaj Zadrożny 

http://www.nauka.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2014/377/1
http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2014/377/1
http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2014/377/1

