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Szkolenie: Międzynarodowa wymiana pracowników – projekty MSCA RISE 

odbędzie się 16 stycznia w godzinach 11-14 w Hotelu HP Park 

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników zainteresowanych realizacją współpracy międzynarodowej i 

wymianą pracowników z instytucjami partnerskimi z krajów członkowskich i krajów trzecich.  

Rejestracja oraz szczegółowy program szkolenia będą dostępne wkrótce na stronie uwm.edu.pl/rpk w zakładce: 

„Szkolenia”.  

 
 
 

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki 

 

GRUDZIEŃ 2019 

programy są podlinkowane – kliknij w nazwę, aby przejść do strony programu 

 

• Irlandia (CONFIRM Centre for Smart Manufacturing) – 2-letnie stypendia Marie Skłodowska-Curie            

dla naukowców po doktoracie lub z 4-letnim doświadczeniem badawczym; Termin: 31 grudnia 2019  

• USA - Fulbright Slavic Award – stypendium dla pracowników zatrudnionych w polskich instytucjach 

szkolnictwa wyższego, którzy specjalizują się w historii, polityce, kulturze i ekonomii Polski oraz Europy 

Środkowo-Wschodniej; Termin: 10 stycznia 2020 

• Dowolny kraj – stypendia European Respiratory Society i EMBO dla naukowców na każdym etapie 

kariery (medycyna układu oddechowego); Termin: 14 stycznia 2020 

• Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów; Termin: 15 stycznia 2020 i 15 

kwietnia 2020  

• Szwecja – Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, stypendia 2-letnie post-doc; 

Termin: 23 stycznia 2020  

• Holandia (JRC) – otwarty dostęp do laboratoriów EMMA, badania nuklearne; Termin: 31 stycznia 2020  

• Instytut Uniwersytecki we Florencji – studia doktoranckie w dziedzinach: ekonomia, historia i 

cywilizacja, prawo, nauki polityczne i społeczne; Termin: 31 stycznia 2020  

• Różne kraje – stypendia Boehringer Ingelheim Fonds dla doktorantów (do 27 lat), biomedycyna; 

Termin: 1 lutego 2020  

• Europa – ERC Consolidator Grant – dla naukowców 7-12 lat po doktoracie; Termin: 4 lutego 2020  

• Europa – European Molecular Biology Organisation 2-letnie stypendia podoktorskie; Termin: 14 lutego 

2020  

• Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – stypendia dla doktorantów i osób 

po doktoracie; Termin: 15 marca 2020  

• Włochy (Rzym) - stypendia dla doktorantów (kultura rzymska); Termin: 31 marca 2020  

• Niemcy – stypendia Fundacji Humboldta dla naukowców każdej dziedziny: stypendia do 4 lat po 

doktoracie oraz stypendia do 12 lat po doktoracie; Termin: aplikacje przyjmowane non-stop  

• Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje dla naukowców po doktoracie lub z 5-letnim 

doświadczeniem w prowadzeniu badań; Termin: aplikacje przyjmowane non-stop  

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/confirm-centre-smart-manufacturing-presents-smart-40-msca-cofund-call-1
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/confirm-centre-smart-manufacturing-presents-smart-40-msca-cofund-call-1
https://fulbright.edu.pl/slavic/
https://fulbright.edu.pl/slavic/
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/ers-embo-fellowships
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/ers-embo-fellowships
https://www.bfny.org/en/apply/requirements
https://www.bfny.org/en/apply/requirements
https://forte.se/en/proposal/international-postdoc-2020/
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme
https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-fellowships#application
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-fellowships#application
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-fellowships#application
http://www.lemmermann-foundation.org/
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
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• Różne kraje EMBO – stypendia European Molecular Biology Organisation krótkoterminowe dla 

doktorantów i osób po doktoracie; Termin: aplikacje przyjmowane non-stop  

• Dowolny kraj – stypendia EMBO długoterminowe dla osób po doktoracie; Termin: aplikacje 

przyjmowane non-stop 

• Holandia - Evert Willem Beth Foundation, logika, filozofia nauki, historia logiki; Termin: aplikacje 

przyjmowane non-stop 

• Brazylia (São Paulo) – Visitting Researcher Program po doktoracie; Termin: aplikacje przyjmowane 

non-stop Stypendia przyjazdowe do Polski: 

• Instytut Pileckiego (Warszawa) – stypendia dla doktorantów i osób po doktoracie z obszarów: historia 

współczesna, socjologia, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, prawo, filozofia polityczna; 

Termin: 15 lutego 2020 

 
___________________________________________________________________________________ 

 

Konkurs MSCA RISE otwarty 

 

5 grudnia 2019 r. Komisja Europejska otworzyła nabór do konkursu Marie Skłodowska-Curie Actions 

Research and Innovation Staff Exchange (MSCA RISE). Celem konkursu jest wymiana pomiędzy 

uczestniczącymi w projekcie instytucjami, która uwzględnia rozwój ich kariery zawodowej, a także 

mająca służąca zacieśnianiu współpracy międzynarodowej i/lub międzysektorowej pomiędzy 

instytucjami krajów UE, stowarzyszonymi z H2020 oraz pozostałymi krajami (tzw. krajami trzecimi).  

O grant może aplikować konsorcjum składające się z minimum trzech instytucji znajdujących się w 

trzech różnych krajach. Powyżej tego minimum może zostać włączona dowolna liczba instytucji.  

Nabór trwa do 22 kwietnia 2020 roku. 

 
Źródło: KPK 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ostatni konkurs SWAFS i spotkanie brokerskie 

 

10 grudnia został otwarty ostatni konkurs SwafS (Science with and for Society – Nauka z udziałem 

Społeczeństwa i dla Społeczeństwa) a spotkanie dotyczące konkursu brokerskie odbędzie się 16 

stycznia 2020 w Hotelu Crowne Plaza w Brukseli. Termin zamknięcia naboru wniosków do tematów 

jednoetapowych oraz pierwszego etapu tematów dwuetapowych upływa 15 kwietnia 2020 r. 

Pełna lista tematów konkursowych znajduje się w Programie Pracy i na stronie Funding&Tenders. 

Rejestracja na spotkanie brokerskie jest otwarta do 7 stycznia i jest dostępna na stronie wydarzenia.  
 

Źródło: KPK 

___________________________________________________________________________________ 

 

Konkursy dotyczące odnawialnych źródeł energii i baterii 

 

Do 21 kwietnia trwa nabór wniosków do konkursów dotyczących odnawialnych źródeł energii i baterii. 

Komisja Europejska wybrała 8 tematów z obszaru energia, które uznane zostały za priorytetowe.  

https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#application
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#application
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-fellowships
https://www.knaw.nl/en/awards/funds/evert-willem-beth-stichting
http://www.fapesp.br/en/6659
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/stypendia-instytutu-pileckiego-w-warszawie-dla-zagranicznych-badaczy
file:///C:/Users/100570/Downloads/h2020-wp1820-swfs_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SWAFS-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SWAFS-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Więcej informacji na stornie portalu Funding&Tenders.  

 
Źródło: Komisja Europejska 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Spotkanie informacyjne dotyczące efektywności energetycznej 

 

20 stycznia w siedzibie punktu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy 

ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące efektywności 

energetycznej. W programie między innymi: 

 

• wystąpienie przedstawiciela Komisji Europejskiej odnośnie priorytetów i przyszłości tematyki 

związanej z efektywnością energetyczną; 

• informacje o ostatnich konkursach w obszarze Energia w programie Horyzont 2020; 

• prezentacja programu LIFE, który po 2020 roku rozszerzy swoje wsparcie o tematykę związaną 

z energią; 

• sukcesy dotychczasowych beneficjentów; 

• czas na dyskusje, pytania i rozwiewanie wątpliwości. 

 

Szczegółowy program zostanie wkrótce zamieszczony na stronie wydarzenia.  

 
Źródło : Komisja Europejska 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Plany ERC na lata 2021-2022 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych wraz z okresem przejściowym związanym z rozpoczęciem programu 

Horyzont Europa ogłasza plany dotyczące konkursów. Wszystkie konkursy przeznaczone dla samodzielnie 

aplikujących będą ogłoszone w 2021 i 2022 roku, jednak daty otwarcia i zamknięcia zostaną przesunięte. 

Kalendarz konkursowy ma wrócić do wcześniej ustalonego porządku w połowie 2022 roku.                          

Więcej informacji w artykule. 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Opracowała: Magdalena Burczyńska 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=LC-SC3-RES;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047938;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.kpk.gov.pl/?event=horyzont-2020-i-life-wspieraja-efektywnosc-energetyczna-spotkanie-informacyjne&znewsletter=11grudnia2019
https://erc.europa.eu/news/scientific-council-preparing-erc-transition-horizon-europe

