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OFERTY STYPENDIALNE
Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty grantów i stypendiów dla
naukowców (podane wg terminów składania wniosków):
•

Nagroda im. Artura Rojszczaka (Klub Stypendystów FNP); przyznawana młodym doktorom; 31
stycznia 2017; http://www.fnp.org.pl/rusza-konkurs-o-nagrode-im-artura-rojszczaka/
•

Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – stypendia dla doktorantów
i po doktoracie; termin: 31 stycznia 2017; http://visegradfund.org/scholarships/visegradscholarship-program
•

Hiszpania (Katalonia) – 1 lutego 2017; http://www.catalonia.com/en/innovate-incatalonia/tecniospringplus/tecniospringcall.jsp
•

Różne kraje – stypendium dla doktorantów (do 27 lat); biomedycyna; 1 lutego 2017;
http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
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•

Europa – ERC Consolidator Grant – dla osób 7 – 12 lat po doktoracie; termin: 9 lutego 2017;
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628
•

Francja (Centre-Val de Loire) – stypendia dla doktorów i profesorów; 9 lutego 2017;
http://www.lestudium-ias.com/content/studium-research-fellowship
•

Konkurs „Energia Innowacji” dla doktorantów i osób po doktoracie; 28 lutego 2017;
http://www.gkpge.pl/fundacja-pge/jak-pomagamy/energia-innowacji
•

Programy FNP: First Team, Homing, Powroty; 10 marca 2017;
http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne
•

Granty NCN – Etiuda, Uwertura, Sonatina, Miniatura; 15 marca 2017 https://ncn.gov.pl

•

Różne kraje – program MNiSW „Mobilność Plus”; doktoranci i pracownicy naukowi do 35.
lat; 15 marca 2017; http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursumobilnosc-plus.html
•

Austria (Institute of Science and Technology) – osoby po doktoracie; termin: 15 marca
2017; http://ist.ac.at/en/research/postdoctoral-research/istfellow
•

Rzym - stypendia dla doktorantów (kultura rzymska); termin: 15 marca 2017;
http://www.nexus.it/lemmermann
•

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program Lider; termin: 17 marca 2017;
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja
•

Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców; 31 marca 2017;
http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow

PEŁNY UDZIAŁ SZWAJCARII W HORYZONCIE 2020
Informujemy, że od 01.01.2017 do 31.12.2020 Szwajcaria jest w pełni stroną partycypującą
w Horyzoncie 2020, a szwajcarskie instytucje badawcze, organizacje i sektor MŚP mogą składać wnioski
do wszystkich działań Horyzontu 2020. Wnioski, które przejdą procedury i zostaną przyjęte będą
następnie bezpośrednio finansowane przez UE.
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KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W HORYZONCIE
2020
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne na temat oceny wspólnych przedsięwzięć (Joint
Undertakings), które są realizowane w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Zachęcamy
wszystkie osoby, a zwłaszcza naukowców, przedsiębiorców czy wynalazców, jak i przedstawicieli
wszystkich organizacji i instytucji, którzy uczestniczyły w Horyzoncie 2020 oraz w przetargach
ogłaszanych w ramach wspólnych przedsięwzięć do wyrażenia swojej opinii w tym zakresie
w specjalnej ankiecie. Konsultacje mają na celu zebranie wszystkich informacji i spostrzeżeń na temat
realizacji wspólnych przedsięwzięć prowadzonych w ramach Horyzontu 2020. Ankiety można
wypełniać do 10 marca.
Ankieta dostępna jest pod adresem.

ZASADY PRZYZNAWANIA LOGO HR EXCELLENCE IN RESEARCH
Od tego roku obowiązują nowe zasady ubiegania się o logo Human Resources Excellence in Research.
Celem zmian jest zwiększenie jakości i skuteczności podejmowanych przez instytucje działań oraz
wprowadzenia porównywalnych w całej Europie standardów.
Nowa procedura jest wynikiem rozmów z ekspertami z dziedziny zarządzania kadrami
i z przedstawicielami instytucji, które wdrażały zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu
Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz uzyskały europejskie wyróżnienie.
Konsultacje z ekspertami pokazały, że potrzebne są zmiany, aby zwiększyć jakość i skuteczność
podejmowanych przez instytucje działań oraz wprowadzić porównywalne w całej Europie standardy.
Więcej na stronie EURAXESS Polska.

NABÓR WNIOSKÓW DO KONKURSÓW FIRST TEAM ORAZ HOMING
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej planuje uruchomienie trzeciej edycji następujących konkursów:
First Team – finansuje stworzenie pierwszych zespołów badawczych, które będą kierowane przez
doktorów na wczesnym etapie kariery. Projekty zgłaszane do konkursu mogą trwać do 36 miesięcy,
a ich budżet nie powinien przekraczać 2 000 000 zł.
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Homing – środki w tym konkursie mogą uzyskać projekty o charakterze staży podoktorskich
realizowane przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy. Maksymalny czas trwania
projektów to 24 miesiące, a ich budżet nie może przekroczyć 800 000 zł.
Nabór wniosków do ww. konkursów rozpocznie się 10 stycznia i potrwa do 10 marca.

Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (fnp.org.pl)

KONKURS QUANTERA 2017
Narodowe Centrum Nauki zapowiedziało nowy konkurs - QuantERA 2017. W jego ramach do zdobycia
są środki na prowadzenie międzynarodowych badań naukowych z zakresu technologii kwantowych.
Nabór odbywa się w systemie dwuetapowym. Do 15 marca należy przedstawić wniosek wstępny (preproposal), następnie w drugim etapie wymagane jest przesłanie pełnej wersji (full proposal). Wnioski
projektowe będą oceniane na podstawie trzech kryteriów tj. doskonałość naukowa (excellence), wpływ
(impact) oraz jakość i efektywność wdrożenia (quality and efficiency of the implementation).

Więcej informacji tutaj.
Źródło: Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)

Opracował: Mikołaj Zadrożny

