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Oferty stypendialne – nie przegap terminów!  

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

 

 Szwajcaria (CERN) – stypendia dla doktorantów i doktorów; termin aplikowania: 1 września 

2014; 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 2014;  

www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.html 

 Dowolny kraj – Praxis, FNP - staże zagraniczne dla doktorantów i dr, 15 września;  

www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/ 

http://www.uwm.edu.pl/rpk
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.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/
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 Granty NCN: SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO; termin: 16 września;  

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy 

 Stypendia Microsoft dla doktorantów na wspólne projekty z Microsoft Research Cambridge; 

26 września;  

http://research.microsoft.com/en-us/collaboration/global/apply-urope.aspx#criteria 

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

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

 Kraje europejskie – ERC Advanced Grant; 21 października;  

http://erc.europa.eu/advanced-grants/polish 

 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-

2216-research-fellowship-programme-for-international-researchers  

 Niemcy – stypendia DAAD; doktoranci i dr; 17 listopada; 

http://www.daad.pl/pl/09203/index.html 

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

planowana wizytą;  

www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships 

 

 

AKTUALIZACJA PROGRAMU PRACY W RAMACH PROGRAMU HORYZONT 2020 

Komisja Europejska opublikowała aktualizację Programów Pracy w wielu obszarach programu 
Horyzont 2020. Dotyczy to również wyzwania Smart, Green and Integrated Transport. Poniżej 
aktualne dat otwarcia i zamknięcia konkursów jedno i dwuetapowych dla poszczególnych tematów: 

Tematy: MG.1.8 (RIA), MG.1.9, MG.1.10, MG.9.1, MG.9.5 (konkurs jednoetapowy) 
Ogłoszenie: 10.12.2014 r. 
Termin składania projektów: 23.04.2015 r.; godzina 17:00 czasu brukselskiego 

Tematy: MG.1.2, MG.3.6 (RIA), MG.4.3, MG.5.4, MG.5.5 (IA), MG.6.3, MG.8.4 (RIA lub IA) (konkurs 
dwuetapowy) 

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
http://research.microsoft.com/en-us/collaboration/global/apply-urope.aspx#criteria
http://www.thekf.org/scholarships/exchange-us/
http://erc.europa.eu/advanced-grants/polish
http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme
http://www.daad.pl/pl/09203/index.html
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
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Ogłoszenie: 10.12.2014 r. 
Termin składania projektów: pierwszy etap 23.04.2015 r., godz. 17:00 czasu brukselskiego; drugi 
etap 15.10.2015 r. godz. 17:00 czasu brukselskiego 

Tematy: MG.3.6 (CSA), MG.5.5 (CSA), MG.8.3, MG.8.4 (CSA) (konkurs jednoetapowy) 
Ogłoszenie: 24.06.2015 r. 
Termin składania projektów: 15.10.2015 r. godz. 17:00 czasu brukselskiego 

Źródło: KPK 

 

PROGRAM PRACY DLA ERC RAMACH PROGRAMU HORYZONT 2020 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) opublikowała Program 

Pracy na 2015 r. Przewiduje on następujące konkursy: 

 Starting Grant – ogłoszenie 7.10.2014 r., termin składania projektów: 3.02.2015 r. 

 Consolidator Grant – ogłoszenie 13.11.2014 r., termin składania projektów: 12.03.2015 r. 

 Advanced Grant – ogłoszenie 10.02.2015 r., termin składania projektów: 2.06.2015 r. 

 Proof of Concept (tylko dla liderów projektów ERC) – ogłoszenie 7.11.2014 r., terminy 

składania projektów: 5.02.2015 r., 28.05.2015 r. 1.10.2015 r. 

Program Pracy dostępny jest tutaj, poprzez stronę ERC, a od dnia ogłoszenia konkursu – na stronach 

Participant Portal. 

Źródło: KPK 

 

KONKURS ERC ADVANCED GRANTS W RAMACH PROGRAMU HORYZONT 2020 

Uprzejmie przypominamy, że nadal trwa konkurs ERC Advanced Grants. 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 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: 21.10.2014 r. 
Więcej informacji na stronie konkursu na Participant Portal (dokumentacja konkursowa, system 
składania wniosków). 

http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2014/07/Work_Programme_2015.pdf
http://erc.europa.eu/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-adg.html
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HORYZONT 2020 

12-go września br. Komisja Europejska podała komunikat na temat udziału Szwajcarii w programie 

Horyzont 2020. Od powyższej daty Szwajcaria stała się krajem stowarzyszonym dla filaru I H2020 

(ERC, MSCA, FET). Treść całego komunikatu tutaj.  

 

NIEMIECKA CENTRALA WYMIANY AKADEMICKIEJ (DAAD) 

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) ogłosiło ofertę stypendialną na rok akademicki 

2015/2016. 

Więcej szczegółów tutaj.  

  

I KONKURS W RAMACH PROGRAMU BIOSTRATEG 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach nowego strategicznego 
programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – 
BIOSTRATEG. 

Celem Programu jest wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach 
rozwojowych w 5 obszarach badawczych objętych programem: 

 bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności; 
 racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem 

gospodarki wodnej; 
 przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa; 
 ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej; 
 leśnictwo i przemysł drzewny. 

Realizacja programu BIOSTRATEG daje też szansę na zwiększenie udziału polskich naukowców w 
projektach i inicjatywach w ramach programu Horyzont 2020. 

Program BIOSTRATEG realizowany będzie do 2019 roku. Jego zakładany całkowity budżet wynosi ok. 
500 mln zł. Na I konkurs przeznaczono 150 mln zł. 

Nabór wniosków jest prowadzony w elektronicznym systemie OSF https://osf.opi.org.pl i potrwa do 
13 października 2014 r. (do godziny 16:00). 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-hi-swiss-part_en.pdf
http://www.daad.pl/imperia/md/content/warschau/broszura_daad_end_2015.pdf
https://osf.opi.org.pl/
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Więcej na stronie NCBR. 

Źródło: KPK 

  

POLSKO-NIEMIECKI PROGRAM BEETHOVEN 

Naukowcy prowadzący badania w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, którzy 

współpracują z niemieckimi naukowcami mogą starać się o finansowanie wspólnych prac w ramach 

programu Beethoven. Zgłoszenia można składać do grudnia 2014 roku. 

O finansowanie badań mogą ubiegać się polsko-niemieckie zespoły, które prowadzą badania 

w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Rada Narodowego Centrum Nauki na 

realizację projektów dofinansowanych w konkursie przeznaczyła 10 mln zł. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie: 

http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven1 

Źródło: PAP w Polsce 

 

NABÓR NA EKSPERTÓW/EWALUATORÓW W OBSZARZE ICT DLA ZDROWIA 

 

Stowarzyszenie AAL ogłosiło nabór na ekspertów oceniających do programu AAL (Active and 

Assisted Living Programme). Nabór będzie trwał do końca trwania programu, czyli do 2020 r. Projekty 

AAL obejmują szeroki zakres obszarów - technologie ICT, innowacje społeczne, biznes czy zdrowie. 

 Więcej informacji i pełny tekst zaproszenia dostępny jest tutaj: http://tiny.pl/q6qxf 

Wszelkie zapytania można wysyłać na adres:experts@aal-europe.eu 

 

Opracował: Mikołaj Zadrożny 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/aktualnosci/
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven1
http://tiny.pl/q6qxf

