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Szkolenie: Możliwości finansowania dla przedsiębiorstw w programie Horyzont 2020
odbędzie się 11 lutego w Hotelu HP Park

Głównym celem spotkania jest przedstawienie zasad uczestnictwa dla przedsiębiorstw w programie HORYZONT
2020 oraz zaprezentowanie nowych inicjatyw Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), w tym konkursów
pilotażowych EIC Accelerator, Fast Track to Innovation i EIC Pathfinder. Swoją ofertę przedstawią również
ośrodki Enterprise Europe Network w regionie: Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego i
Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Olsztynie.
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
STYCZEŃ 2020
programy są podlinkowane – kliknij w nazwę, aby przejść do strony programu
•

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

NEWSLETTER INFORMACYJNY RPK NR
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

1/2020(STYCZEŃ)

Szwecja – Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, stypendia 2-letnie post-doc;
Termin: 23 stycznia 2020
Nagroda im. A. Rojszczaka przyznawana przez Klub Stypendystów FNP młodym doktorom;
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
Niderlandy (JRC) – otwarty dostęp do laboratoriów EMMA, badania nuklearne;
Termin: 31 stycznia 2020
USA – program Fulbright BioLab - roczny staż dla studentów/doktorantów nauk biologicznych,
medycznych itp. w czterech amerykańskich instytucjach naukowych
Termin: 1 lutego 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
Wlk. Brytania – The British Academy – Global Professorhips 2020 dla naukowców po doktoracie, nauki
humanistyczne i społeczne.
Termin: 19 lutego 2020
Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – stypendia dla doktorantów i osób
po doktoracie;
Termin: 15 marca 2020
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program „Lider” dla doktorantów i nauczycieli akademickich na
realizację własnych projektów badawczych;
Termin: 16 marca 2020
Narodowe Centrum Nauki – konkurs Sonatina na projekty badawcze realizowane przez osoby po
doktoracie; konkurs Etiuda na stypendia doktorskie;
Termin: 16 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
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
Niderlandy - Evert Willem Beth Foundation, logika, filozofia nauki, historia logiki;
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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
___________________________________________________________________________________
Granty na Eurogranty dla MŚP
21 stycznia zostanie otwarty nabór w konkursie „Granty na Eurogranty”. Jego celem jest
sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z
programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE.
Maksymalna wysokość grantu to 280.060 zł.
O granty te mogą się ubiegać małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na
terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach
programów UE w charakterze:
- projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,
- koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o
dofinansowanie.
Więcej informacji na stronie PARP.
Źródło: PARP

___________________________________________________________________________________
Konkurs sieci JPI Urban Europe
Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPI Urban Europe, ogłasza konkurs na
międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund Urban Accessibility
and Connectivity (EN UAC), dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych
miast i obszarów zurbanizowanych. W konkursie EN-UAC można otrzymać środki na wynagrodzenia
dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub
wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami
niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.
Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie
zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.
Wnioski skrócone można składać do 17 marca br.
Źródło: NCN

___________________________________________________________________________________
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IMI2 zaprasza na webinaria do tematów nowego konkursu
Na 21 stycznia 2020 planowane jest otwarcie 20. konkursu IMI2 (Inicjatywa Leków Innowacyjnych).
Tematy i ich szczegółowe opisy oraz wymagania poszukującego rozwiązań badawczych konsorcjum
przemysłowego zamieszczone są na stronie IMI2 JU Future Topics. Między 22 a 31 stycznia odbędzie
się osiem webinariów do tematów konkursowych.
Rejestracja na webinaria jest otwarta i trwa do rozpoczęcia spotkania online.
Źródło: KPK
___________________________________________________________________________________________________________________

Warsztaty „Wniosek ERC krok po kroku”
Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN zaprasza do udziału w warsztatach „Wniosek ERC krok po
kroku”. Warsztaty adresowane są do osób, które zamierzają złożyć wniosek do jednego z konkursów
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.
Tematem warsztatów będzie przygotowanie wniosku do konkursu ERC. Warsztaty obejmą część
teoretyczną, a także szereg ćwiczeń, mających na celu zastosowanie nabytej wiedzy w praktyce. Liczba
miejsc jest ograniczona. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak rejestracja jest obowiązkowa.
Pierwsze z serii warsztatów planowanych w 2020 r. odbędą się 13 lutego 2020 (czwartek) w godzinach
9:30 – 15:30 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Chęć udziału w szkoleniu można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego tu.
Źródło: PAN
________________________________________________________________________________________________________________
Opracowała: Magdalena Burczyńska

