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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
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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
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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.
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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

