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INNOWACJA JEST KOBIETĄ – X EDYCJA KONKURSU 
 

Już po raz dziesiąty startuje konkurs ,,Innowacja jest kobietą” utworzony przez Fundacje Kobiet Nauki 
i skierowany do polskich wynalazczyń. Fundacja spośród wszystkich zgłoszeń wyłoni najbardziej 
innowacyjne autorskie (lub współautorskie) rozwiązanie technologiczne lub koncepcję wdrożenia już 
opracowanego rozwiązania.   

Nagrodą w konkursie jest prezentacja zwycięskiego wynalazku podczas 22. Międzynarodowego 
Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii Archimedes 2019.  

 Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2019 

Regulamin i szczegóły konkursu 

Źródło: Kobietynauki.org 

 

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.facebook.com/RPKOlsztyn
mailto:biurorpk@uwm.edu.pl
https://kobietynauki.org/index.php/2018/12/innowacja-jest-kobieta-x-edycja/
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OFERTY STYPENDIALNE Granty i stypendia 2019 – nie przegap terminów! 

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (wg terminów składania wniosków): 
 

 Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów 
Termin: 15 kwietnia 2019 na semestr letni  

 

 Nagroda im. Artura Rojszczaka (Klub Stypendystów FNP); przyznawana młodym doktorom 
Termin: 31 stycznia 2019  

 

 UK – stypendia dla humanistów, którzy posiadają stopień doktora lub wyższy  

Termin: 31 stycznia 2019 

 

 Różne kraje – stypendium dla doktorantów, biomedycyna  
Termin: 1 lutego 2019 

 

 Różne kraje – stypendium dla doktorantów (do 27 lat); biomedycyna;  
Termin: 1 lutego 2019 

 

 USA – staż dla studentów/doktorantów nauk biologicznych 
Termin: 1 lutego 2019 

 

 Europa – ERC Consolidator Grant – dla naukowców 7-12 lat po doktoracie 
Termin: 7 lutego 2019  

 

 Francja (Centre-Val de Loire) – stypendia dla doktorów i profesorów 
Termin: 7 lutego 2019  

 

 Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – stypendia dla 
doktorantów i osób po doktoracie  
Termin: 15 marca 2019 

 

 Włochy (Rzym) - stypendia dla doktorantów (kultura rzymska)  
Termin: 15 marca 2019 

 

 Granty NCN – Uwertura 3 
Termin: 15 marca 2019 

 

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program Lider 
Termin: 15 marca 2019 

 

 Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje  
aplikacje przyjmowane non-stop 
 

 Europa – EMBO: 2-letnie stypendia podoktorskie  
aplikacje przyjmowane non-stop 
 

 Dowolny kraj - stypendia European Molecular Biology Organisation dla naukowców na 
każdym etapie kariery  

              aplikacje przyjmowane non-stop 
Źródło: KPK 

https://www.bfny.org/en/apply/requirements
http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/przebieg-konkursu
https://www.thebritishacademy.ac.uk/visiting-fellowships
https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
https://fulbright.edu.pl/biolab/
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628
http://www.lestudium-ias.com/content/studium-research-fellowship
https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/?c=how-to-apply
https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/?c=how-to-apply
http://www.nexus.it/lemmermann
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura3
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-x-edycja/
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
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SME INSTRUMENT OCZAMI PRZEDSIĘBIORCY - WARSZTATY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 stycznia w budynku Starej Kotłowni UWM odbyły się warsztaty dla osób zainteresowanych 

składaniem wniosków projektowych do SME Instrumentu w ramach programu Horyzont 2020. 

Warsztaty zostały zorganizowane przy współpracy Regionalnego Punktu Kontaktowego PB w Olsztynie 

oraz Enterprise Europe Network przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Prowadzący dr inż. 

kpt. ż.w. Piotr Wołejsza - prezes zarządu Sup4Nav sp. z o.o. oraz Navdec sp. z o.o. opowiedział o swoich 

doświadczeniach i udzielił praktycznych porad dotyczących aplikowania w ramach SME Instrument. 

Podczas spotkania zainteresowani dowiedzieli się jak napisać dobry wniosek i jakie informacje należy 

zamieści we wniosku by przekonać ekspertów do swojego pomysłu. Otrzymali również praktyczną 

wiedzę o poszczególnych fazach konkursu SME Instrument oraz jak wygląda rozliczenie każdej z nich. 

Instrument MŚP, finansowany z programu Horyzont 2020, skierowany jest do małych i średnich 

przedsiębiorstw, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, jak również mają innowacyjną 

technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny. 

Konkursy na poszczególne fazy SME Instrument otwierane są cyklicznie. 

Najbliższy termin aplikowania w Fazie I to 13 lutego 2019, a w Fazie II to 3 kwietnia 2019. 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do aplikowania tu.  

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=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
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NOWY KATALOG Z LISTĄ I OPISEM TEMATÓW OPUBLIKOWANYCH W KONKURSACH 
2019. 
 

Sieć Punktów Kontaktowych 6. Wyzwania Społecznego programu Horyzont 2020 (Europa  

w zmieniającym się świecie) opracowała katalog zawierający listę i opisy tematów opublikowanych w 

konkursach 2019, w których badania SSH (Social Sciences and Humanities – SSH) stanowią ważny 

element projektów. Celem było ułatwienie identyfikacji zakresu wymaganych prac badawczych  

w obszarze badań społecznych i humanistyczny.  

Jest to nowa wersja dokumentu, uzupełniona o tematy konkursów 2019 opublikowane wraz z 

ubiegłoroczną aktualizacją Programów Prac. 

Katalog dostępny jest na stronie projektu Net4Society. 

Źródło: KPK 

 

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE – OTWARTE KONKURSY 

16 października Komisja Europejska otworzyła 3 nowe konkursy w obszarze Bezpieczeństwo 

żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo badania mórz i wód śródlądowych oraz 

biogospodarka w programie Horyoznt2020.  

Łączny budżet na sfinansowanie 35 tematów wynosi ponad 466 milionów euro. Wnioski można 

składać  do 23 stycznia 2019 r. w ramach następujących konkursów: 

SFS-2019-Sustainable Food Security 

BG-2019-Blue Growth 

RUR-2019-Rural Renaissance 

Źródło: KPK 

 

EU INDUSTRY DAYS HIGH-LEVE CONFERENCE 2019 

 

Kolejna trzecia już edycja konferencji EU Industry Days organizowanej przez Komisję Europejską  

i kluczowych interesariuszy, jako flagowe wydarzenie UE, będzie poświęcona w większym stopniu 

społecznym aspektom polityki przemysłowej i pokaże, w jaki sposób polityka UE wpłynie pozytywnie 

na życie obywateli Europy. Zachęcamy polskich beneficjentów do udziału w tym ważnym wydarzeniu. 

Rejestracja jest otwarta do 18 stycznia 2019. 

Celem wydarzenia jest inspirowanie przyszłych liderów branży oraz zachęcanie do dyskusji między 

różnymi kategoriami odbiorców. Obszary tematyczne wybrane na rok 2019 to:  

- przemysł i zrównoważony rozwój 

https://www.net4society.eu/_img/article/Opportunities_doc_2018-20_dec2018_update.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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- przemysł i globalizacja 

- innowacja i digitalizacja 

 

Data wydarzenia: od 05.02.2012 do 06.02.2019  

Lokalizacja: The Egg, Rue Bara 175, 1070 Bruksela 

Rejestracja jest już dostępna tu 

Agenda 

 

Źródło: KPK 

 

STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO 2019 

 

Od blisko 55 lat, Ambasada Francji w Polsce przyznaje stypendia na ukończenie cyklu studiów we 

Francji (poziom Master 2), zrealizowanie podwójnego doktoratu i miesięcznych pobytów naukowych.  

Do 11 stycznia można było ubiegać się o Stypendium Eiffel: skierowane jest do najzdolniejszych 

studentów zagranicznych, którzy chcą odbyć studia we Francji na poziomie Master w trzech 

dziedzinach: nauki techniczne, ekonomia i zarządzanie oraz prawo i nauki polityczne. 

Obecnie aktualne są już tylko stypendia skierowane są do polskich studentów pragnących 

kontynuować studia we Francji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły tu: https://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja 

Prezentacja oferty 

Źródło: Institut Francais 

 

Poziom 
Program 
stypendialny 

Wysokość 
stypendium 

Czas trwania 
programu 

Termin 
składania 
wniosków 

Master 2  
drugi rok 
studiów 
magisterskich 

Stypendia rzadu 
francuskiego 

700€ na 
każdy 
miesiąc 

1 do 10 miesięcy na 
ukończenie studiów 
magisterskich we 
Francji 

07/03/2019 

Doktorat 
cotutelle albo 
codirection 

Stypendia rzadu 
francuskiego 

1060€ na 
każdy 
miesiąc 

3 pięciomiesięczne 
pobyty we Francji 

07/03/2019 

Pobyt 
Badawczy 

Stypendia rzadu 
francuskiego 

1704€ na 
każdy 
miesiąc 

1 do 3 miesiący 
06/11/2018 
 

https://webgate.ec.europa.eu/growth-portal/?fuseaction=e_service.get_form&interest=INTEREST53288&language=EN
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33503
https://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja
http://bwm.uwm.edu.pl/sites/default/files/u281/stypendia_rzadu_francuskiego.pdf
http://www.institutfrancais.pl/pl/stypendia-rzadu-francuskiego-bgf-master-2
https://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-doktorat-cotutelle
https://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy
https://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy
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PROGRAM STUPENDIALNY 2019 RZĄDU CHIŃSKIEGO 

Rząd Chiński ma do zaoferowania program stypendialny dedykowany studentom i doktorantom, 

którzy chcieliby studiować na Xi’an Jiaotong University. Uniwersytet ten znajduje się w pierwszej 

dziesiątce najlepszych uniwersytetów w Chinach.  

Czas trwania stypendium: 

Stypendia studenckie: 2-3 lata 

Stypendia doktoranckie: 3-4 lata 

Stypendium pokrywa: 

 czesne za naukę 

 zakwaterowanie w akademiku 

 koszty utrzymania: 

- studia magisterskie - 3,000 yuan/month 

- studia doktoranckie - 3,500 yuan/month 

 Kompleksowy program ubezpieczeń zdrowotnych i ochrony dla studentów zagranicznych w 

Chinach 

Szczegóły konkursu tu 

Źródło: BWM 

 

Opracowała: Ewelina Sobocińska 

 

 

http://sie.xjtu.edu.cn/en/pages?cid=20&pid=5

