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OFERTY STYPENDIALNE 

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty grantów i stypendiów dla 

naukowców (podane wg terminów składania wniosków):  

• ProgramyFNP: 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 – programMNiSW „Mobilność Plus”; doktoranci i pracownicy naukowi do 35. lat; 
15 marca 2017;http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-
mobilnosc-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); 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 
• UK – Royal Society - Newton International Fellowships dla osób po doktoracie; 22 marca 2017; 
http://www.newtonfellowships.org   
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• Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców; 31 marca 2017; 
http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow 
• Nagrody MNiSW dla nauczycieli akademickich – 31 marca 2017; 
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-nagrod-ministra-dla-nauczycieli-
akademickich_20170201.html 
• Szwajcaria - stypendium w CERN dla doktorantów; 12 kwietnia 2017; 
http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme 
• Włochy (Bogliasco) – stypendia dla humanistów i artystów; 15 kwietnia 2017; 
http://www.bfge.org/en/apply/requirements 
• Europa – EMBO: 2-letnie stypendia podoktorskie; wnioski przyjmowane są cały rok; 
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about 

 

 

KONKURS POLSKO-NIEMIECKIEJ FUNDACJI NA RZECZ NAUKI 

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki organizuje konkurs na przedsięwzięcia naukowe 
realizowane w partnerstwie polsko-niemieckim przez uczelnie i pozauniwersyteckie instytucje 
badawcze. Do 20 marca trwa nabór wniosków projektowych (z budżetemdo 12 000 euro) w ramach 
konkursu uproszczonego. Zgłaszane projekty muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy 
polskimi i niemieckimi partnerami (wyjątki tylko w uzasadnionych przypadkach), a dotacja może 
stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu (30% to środki własne lub inne źródła 
finansowania).  
Więcej informacji: http://www.pnfn.pl/pl/530.php  

Źródło: Polsko-Niemiecka Fundacja Na Rzeczy Nauki (pnfn.pl)

 

VI EDYCJA KONKURSU CORE 

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach VI edycji konkursu CORE na polsko-luksemburskie projekty 

badawcze. Zgłoszenia projektowe można wysyłać do 26 kwietnia. W Polsce konkurs jest prowadzony 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego tematyka skupia się wokół obszaru "Innovation in 

Services" i obejmuje następujące zagadnienia: projektowanie usług dla biznesu, rozwój i działanie 

systemów finansowych, bezpieczeństwo informacji oraz działanie sieci telekomunikacyjnych i 

multimediów. W konkursie składać można projekty bilateralne realizowane przez jednostki z Polski i z 

Luksemburga. 

 

Więcej informacji (Źródło ENG). 

Więcej informacji (Źródło PL)  

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ncbr.gov.pl) 
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ZARYS PROGRAMU PRACY NA LATA 2018-2020 W OBSZARZE ENERGII – HORYZONT 

2020 

 

Komisja Europejska opublikowała zarys Programu Pracy na lata 2018-2020 dla obszaru Energia w 

programie Horyzont 2020. Opublikowanie pełnej wersji programu przewidziano na październik. 

 

Więcej informacji tutaj. 

 

CZWARTA EDYCJA KONKURSU „MARIE SKŁODOWSKA-CURIE PRIZES” 

 

Rozpoczął się nabór wniosków w czwartej edycji konkursu „Marie Skłodowska-Curie Prizes”, który 

skierowany jest do stypendystów Akcji Marii Skłodowskiej-Curie (7. Program Ramowy UE oraz program 

Horyzont 2020). Nabór wniosków trwa do 12 marca, a zgłoszenia  są przyjmowane w trzech 

kategoriach: Innovation and Entrepreneurship, Communicating Science oraz Contribution to a better 

society. Nagrodzeni zostaną zaproszeni do udziału w organizowanym 11 maja na Malcie wydarzeniu 

„MSCA 2017 Conference: Mobility takes research further”. 

Więcej informacji tutaj. 

 

KONKURS FULBRIGHT SLAVIC AWARD 

Do 2 marca trwa nabór wniosków w ramach konkursu Fulbright Slavic Award, w którym można zdobyć 

stypendium umożliwiające prowadzenie zajęć ze studentami na jednymz dwóch uniwersytetów 

współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta tj. University of Washington w Seattle oraz 

University of Illinois w Chicago. Stypendium trwa od 4 do 9 miesięcy i jest przeznaczone dla 

pracowników zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i 

historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. 

Więcej informacji: http://www.fulbright.edu.pl/slavic/  

Źródło: Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta 

 

Opracował: Mikołaj Zadrożny 
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