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Oferty stypendialne – nie przegap terminów!  

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty stypendialne dla 
naukowców (wg terminów aplikowania): 

• Australia – stypendia rządowe na studia i badania; termin aplikowania 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 

http://www.uwm.edu.pl/rpk
https://aei.gov.au/scholarships-and-fellowships/pages/default.aspx
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/
http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about_02.aspx
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about
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• 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 

• Japonia – stypendia Canon Foundation dla doktorantów i dr; 15 września; 

www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.html 

• USA – stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla doktorantów i dr; 15 października; 

www.thekf.org/scholarships/exchange-us/ 

• Szwajcaria (CERN) – Doctoral Student Programme; 31 października; 

http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme 

• Turcja – stypendia TUBITAK dla doktorantów i dr; 31 października; 

www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/undergraduatesgraduates/international-programmes/content-
216-research-fellowship-program 

me-for-international-researchers 

• Finlandia – stypendia dla doktorantów; termin aplikowania: 5 miesięcy przed planowana wizytą; 

www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships 

 

OGŁOSZENIE KONKURSU BIO BASED INDUSTRIES (BBI) W RAMACH PROGRAMU 
HORYZONT 2020 

Komisja Europejska ogłosiła pierwszy konkurs w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego w 
obszarze bioprzemysłu (BBI-Bio Based Industries). 
W ramach, ogłoszonego 8 lipca br., konkursu znajduje się 16 tematów. Poniżej prezentujemy tematy 
badawcze, a ich szczegółowy opis i zakres zawarty jest w Programie Pracy: 

1. BBI.VC1.R1: Efficient pre-treatment of lignocellulosic feedstock to advanced bio-based chemicals 
and biomaterials 
2. BBI.VC2.R2: New sustainable pulping technologies 
3. BBI.VC2.R3: New products from sustainable cellulose pulp exploitation 
4. BBI.VC3.R6: Fermentation processes to obtain biosurfactants and specialty carbohydrates from 
agricultural and agro-industrial streams 
5. BBI.VC3.R7: Protein products from plant residues 

http://jobs.web.cern.ch/join-us/fellowship-programme
http://kpk.gov.pl/?page_id=10250
http://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.html
http://www.thekf.org/scholarships/exchange-us/
http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
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6. BBI.VC3.R8: Bioactive compounds from meso-organism’s bioconversion 
7. BBI.VC4.R9: Valuable products from heterogeneous biowaste streams 
8. BBI.VC4.R10: Nutrient recovery from biobased waste streams and residues 
9. BBI.VC1.D1: Lignocellulosic residues to (di)carboxylic acids, diols and polyols 
10. BBI.VC1.D2: Chemical building blocks and value-added materials through integrated processing of 
wood 
11. BBI.VC2.D3: Advanced products from lignin and cellulose streams of the pulp and paper industry 
12. BBI.VC3.D4: Functional additives from residues from the agro-food industry 
13. BBI.VC4.D5: Cost efficient manure valorisation on large scale 
14. BBI.VC3.F1: Added value products from underutilised agricultural resources 
15. BBI.VC2.R4: Fibres and polymers from lignin 
16. BBI.VC2.R5: Sugars from effluents of the pulping process and discharged fibres 

Pełna dokumentacja konkursowa: Program Pracy (Work Programme), warunki przystąpienia do 
konkursu i inne niezbędne informacje znajdują się na stronie : 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-
ppp-2014-1.html 

Termin nadsyłania wniosków upływa 15 października br. 

Jednocześnie Komisja Europejska oraz konsorcjum BIC (Bio Industry Consortium) zapraszają  
2 września br. na dzień informacyjny do Brukseli. Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do 
spotkania potencjalnych partnerów i nawiązania współpracy w projekcie. 

Rejestracja na upływa 20 lipca br.  Szczegóły na stronie: 
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/news-events/news/20140902_en.htm 

Bieżące informacje dotyczące innych ciekawych konferencji i warsztatów w zakresie BBI dostępne są 
na stronie: http://biconsortium.eu/  

Źródło: KPK 

 

OGŁOSZENIE KONKURSU ERC ADVANCED GRANTS W RAMACH PROGRAMU 

HORYZONT 2020 

17 czerwca opublikowano szczegóły dotyczące konkursu na granty dla doświadczonych  naukowców 
(ERC Advanced Grants, identyfikator konkursu to ERC-2014-AdG) ogłoszonego przez Europejską Radę 
ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC). 

Granty te są adresowane do doświadczonych naukowców, o uznanym dorobku naukowym, 
wywodzących się z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany powinna 
znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Wysoko 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/news-events/news/20140902_en.htm
http://biconsortium.eu/
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cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do 
ważnych odkryć i przełomowych wyników. 

Maksymalne finansowanie grantu to 2,5 mln euro na 5 lat. 

Termin złożenia wniosku: 17.06.2014 - 21.10.2014 

Więcej informacji na stronie konkursu na Participant Portal (dokumentacja konkursowa, system 
składania wniosków). 

 

HORYZONT 2020 

1-go lipca 6 krajów podpisało umowy stowarzyszeniowe do programu Horyzont 2020. Są to: Albania, 

Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Mołdawia oraz Serbia. Podpisane umowy obowiązują 

z mocą wsteczną od 1 stycznia 2014 i umożliwią jednostkom badawczym w tym krajach korzystać z 

możliwości programu od samego jego początku. 

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-

746_en.htm?locale=EN 

Źródło: KPK 

 

FULBRIGHT GRADUATE STUDENT AWARD – OTWARTA REKRUTACJA  

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że otwarta została rekrutacja 

na program Fulbright Graduate Student Award. 

Stypendia przeznaczone są dla absolwentów polskich szkół wyższych zainteresowanych studiami 

magisterskimi i doktoranckimi w uczelniach amerykańskich w roku akademickim 2015-16. Zgłoszenia 

przyjmowane są na dowolny kierunek, oprócz programów MBA i studiów medycznych. 

 Stypendium obejmuje: 

 - stypendium w wysokości do $30 000, finansujące pierwszy rok studiów magisterskich lub 

doktoranckich, mogą być przyznane na okres 9 miesięcy; 

-  dodatkowo: ubezpieczenie i koszty podróży; 

-  wizę J-1, sponsorowaną przez Departament Stanu USA, podlegającą przepisowi 2-year-home-

residency; 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-adg.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-746_en.htm?locale=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-746_en.htm?locale=EN
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-  wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny. 

-  Ilość oraz wysokość stypendiów będzie zależeć od przyznanego budżetu. 

 Rekrutacja będzie trwała do dnia 30 sierpnia 2014 r. 

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów można znaleźć na naszej stronie pod adresem: 

http://fulbright.edu.pl/programy/dla-polakow/graduate-students-awards   

  

PORTAL INTERNETOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Unia Europejska uruchomiła nowy portal adresowany do przedsiębiorców z krajów europejskich, 
którzy chcą nawiązać współpracę z partnerami spoza Unii. 

Na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/smeip/ można znaleźć praktyczne porady i wskazówki oraz 
informacje o dostępnych źródłach finansowania. Pomocne mogą być opublikowane tam dane 
kontaktowe osób wspierających przedsiębiorców oraz instytucji (np. lokalnych izb handlowych), które 
mogą pomóc firmom rozpocząć działalność gospodarczą w wybranym kraju. 

Źródło: KPK 

  

Opracował: Mikołaj Zadrożny 

http://fulbright.edu.pl/programy/dla-polakow/graduate-students-awards
https://webgate.ec.europa.eu/smeip/

