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Aktualne oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki
LUTY 2021
programy są podlinkowane – kliknij w nazwę, aby przejść do strony programu:
• Szwajcaria (CERN) – stypendia dla doktorantów i naukowców po doktoracie
Termin: 1 marca 2021
• Irlandia – program stypendialny ADMIRE (Marie Skłodowska-Curie COFUND), 6 stypendiów
podoktorskich, nauki o materiałach
Termin: 1 marca 2021
• Hiszpania (Universidad de Deusto) – program stypendialny (MSCA CoFUND) dla doktorantów
Termin: 5 marca 2021

• Szwajcaria (CERN) - Scientific Associates – dostęp do infrastruktury CERN oraz Corresponding
Associates – granty dla badaczy i wykładowców
Termin: 13 marca 2021

• NCN – konkurs Sonatina dla młodych badaczy po doktoracie lub którym stopień doktora zostanie
nadany do 30 czerwca 2021 r.
Termin: 15 marca 2021

• Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – Visegrad Scholarship Porgram stypendia dla doktorantów i osób po doktoracie
Termin: 15 marca 2021
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• NCBR – program „Lider” dla doktorantów i nauczycieli akademickich na realizację własnych
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projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie.
Termin: 18 marca 2021
Włochy – program wymiany naukowej CANALETTO pomiędzy polsko-włoskimi zespołami
badawczymi
Termin: 19 marca 2021
Szwajcaria (CERN) – Doctoral Student Programme
Termin: 24 marca 2021
Włochy (Rzym) - stypendia dla doktorantów (Rzym i kultura rzymska)
Termin: 31 marca 2021
Japonia – 7 stypendiów na studia podyplomowe dla studentów, absolwentów, doktorantów,
pracowników naukowych (przed doktoratem) do 35 r.ż. Wszystkie miesięczne zestawienia grantów
i stypendiów dostępne są na stronie EURAXESS Polska w zakładce Praca & Granty
Termin: 31 marca 2021
Szwajcaria (Politechnika w Lozannie) - EPFL Global Leaders – międzynarodowy program
stypendialny dla doktorantów
Termin: 15 kwietnia 2021
Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów
Termin: 15 kwietnia 2021
Europa – ERCIM – Alain Bensoussan Fellowship Programme - stypendia dla doktorów
Termin: 30 kwietnia 2021
Niemcy – Stypendia DAAD na pobyty badawcze krótkoterminowe dla doktorantów i post-doków
Termin: 30 kwietnia 2021
Francja/Polska – stypendia Instytutu Francuskiego na doktorat cotutelle i codirection
Termin: kolejna edycja w maju 2021
Różne kraje – stypendia Boehringer Ingelheim Fonds dla doktorantów biomedycyny
Termin: 1 czerwca 2021
NCN i NCBR – konkurs TANGO na projekty dot. komercjalizacji technologii bazujących na wynikach
badań podstawowych
Termin: nabór w trybie ciągłym do 30 czerwca 2021 z podziałem na rundy
Dowolny kraj – NAWA Preludium Bis 1 – zagraniczne staże doktorskie dla beneficjentów grantu
NCN Preludium Bis 1
Nabór ciągły do 10 grudnia 2024
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 krótkoterminowe dla doktorantów i osób po doktoracie
Termin: aplikacje przyjmowane non-stop
Dowolny kraj – stypendia EMBO dla naukowców po doktoracie
Termin: aplikacje przyjmowane 2 razy w roku. Drugi piątek lutego i drugi piątek sierpnia
Brazylia (São Paulo) – Visitting Researcher Program dla naukowców po doktoracie.
Termin: aplikacje przyjmowane non-stop
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Źródło: EURAXESS POLSKA

___________________________________________________________________________________
HORYZONT EUROPA – WPROWADZENIE DO PROGRAMU

Główne cele programu Horyzont Europa to:
• wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE oraz europejskiej przestrzeni badawczej,
• zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc
pracy,
• realizacja priorytetów obywateli oraz utrzymanie naszego modelu społeczno-gospodarczego i
związanych z nim wartości.
Program Horyzont Europa podzielony jest na trzy główne filary:

Program Horyzont Europa to też fundusze na zapewnianie szerszego uczestnictwa w unijnych
inicjatywach badawczych i równomierne rozpowszechnianie doskonałości naukowej w całej Europie
występujące jako oś horyzontalna uzupełniająca 3 powyższe filary.
Źródło: KPK

___________________________________________________________________________________
FILAR II – GLOBALNE WYZWANIA I EUROPEJSKA
KONKURENCYJNOŚĆ PRZEMYSŁOWA
W każdym Newsletterze będziemy Państwa zapoznawać z kolejnymi Filarami i strukturami Programu
Horyzont Europa.
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W poprzednim wydaniu przybliżyliśmy Państwu pierwszy filar, a więc Doskonałą Bazę Naukową. W
bieżącym numerze zapoznamy Państwa z filarem drugim tj. Globalnymi Wyzwaniami i Europejską
Konkurencyjnością Przemysłową.
Filar II koncentruje się na rozwoju kluczowych technologii i rozwiązań stanowiących podstawę polityki
UE i celów zrównoważonego rozwoju oraz stanowi największą część programu Horyzont Europa,
zawiera też nowe mechanizmy, które KE zdecydowała się wprowadzić – Misje oraz, bardziej
uporządkowane w stosunku do Horyzontu 2020, Partnerstwa.
PARTNERSTWA EUROPEJSKIE to inicjatywy, w ramach których UE wspólnie z partnerami prywatnymi i
publicznymi zobowiązuje się wspierać rozwój i realizację programu badań i innowacji. Partnerzy mogą
reprezentować przemysł, uniwersytety, organizacje badawcze, organizacje pożytku publicznego,
organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym fundacje i organizacje pozarządowe. Partnerstwa
nie są nowym pomysłem - po raz pierwszy zostały wprowadzone w 2002 roku w ramach ERA, aby
przeciwdziałać fragmentacji działań badawczych.
PARTNERSTWA WSPÓŁPROGRAMOWANE
Oparte o porozumienie (Memorandum of Understanding) lub uzgodnienia kontraktowe (cPPPs w
H2020). Tematy będą włączone do Programu Pracy KE i oparte na mapie drogowej lub Strategic
Research and Innovation Agenda (SRIA) uzgodnionej z KE. Wdrażanie następuje niezależnie przez
partnerów (wkłady finansowe i rzeczowe np. w formie krajowego finansowania dla beneficjentów lub
działania B+I w organizacji będącej częścią partnerstwa finansowane ze środków własnych) oraz przez
Horyzont Europa (poprzez program pracy - konkursy w pełni otwarte). Przykład: BATTERIES| Towards
a competitive European industrial battery value chain for stationary applications and e-mobility.
PARTNERSTWA WSPÓŁFINANSOWANE
Oparte o porozumienie grantowe (Programme co-fund Action) podpisywane między konsorcjum i KE
(EJP Co-fund lub ERA-Net Co-fund w H2020). Wdrażanie oparte o doroczne programy pracy
przedstawiane KE do akceptacji, zasady wdrażania uzgadniane z partnerami (głównie otwarte
konkursy, finansowanie partnerów z danego państwa członkowskiego, możliwy udział bez
finansowania). Wymagane jest zaangażowanie finansowe i/lub rzeczowe partnerów. Wkład finansowy
partnerstw pochodzi z Horyzontu Europa (standardowo 30%), wkładów finansowych i rzeczowych
partnerów deklarowanych w umowie grantowej na okres 5-7 lat. Beneficjentami są menedżerowie
programów nominowani przez państwa członkowskie (np. NCBR, NCN) oraz jednostki wdrażające
działania zgodnie z umową grantową. Przykład: European Partnership on Artifical Intelligence, Data
and Robotics.
PARTNERSTWA INSTYTUCJONALNE
Oparte na długoterminowym zaangażowaniu partnerów. Obszary oraz zasady działania zdefiniowane
są w rozporządzeniu Horizon Europe – Art. 185 (decyzja Rady i PE; struktura wdrożenia ustalana przez
państwa członkowskie lub Art. 187 (rozporządzenie Rady; wdrażanie poprzez Joint Undertaking)
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w rozporządzeniu o Europejskim Instytucie Innowacji
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i Technologii. Wkłady finansowe pochodzą od państw członkowskich (np. finansowanie konkursów
transgranicznych, koszty administracyjne struktur wdrażających) i rzeczowe (np. działania B+I
wdrażane ze środków własnych przez organizacje badawcze). Partnerstwa te zarządzane na poziomie
centralnym przez instytucje takie jak NCBR, NCN, spółki i stowarzyszenia międzynarodowe.
Misje oraz Klastry przybliżymy Państwu w kolejnym wydaniu.
Źródło: KE, RPK Politechnika Śląska

Save The Date: RESEARCH & INNOVATION DAYS 2021

Sztandarowe wydarzenie Komisji Europejskiej, jakim stały się Europejskie
i Innowacji odbędzie się w tym roku w dniach 23-24 czerwca (on-line).

Dni

Badań

W tym roku impreza spełni jeszcze jedną rolę - będzie oficjalną inauguracją Horyzontu Europa,
programu UE w zakresie badań i innowacji na lata 2021-2027.
Nowe informacje będą pojawiać się na bieżąco na stronie wydarzenia https://research-innovationdays.ec.europa.eu/.
Dodajmy, że w ubiegłym roku na imprezę zarejestrowało się ponad 35 tys. uczestników ze 188
krajów!
Źrodło: KE

____________________________________________________________________________
EU INDUSTRY DAYS
W dniach 23-26 lutego 2021 roku odbędą się Europejskie Dni Przemysłu. Europejskie Dni Przemysłu to
sztandarowe coroczne wydarzenie dla przemysłu w Europie. Służą jako główna platforma do
omawiania wyzwań przemysłowych i wspólnego opracowywania możliwości i odpowiedzi politycznych
w ramach dialogu z szeroką gamą partnerów.
Szczegóły
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Źródło: KPK

____________________________________________________________________________
WEBINARIA INFORMACYJNE NA TEMAT NEW EUROPEAN BAUHAUS
W dniach 22, 23 , 24, 26 lutego 2021 roku odbędą się webinaria informacyjne na temat nowej
inicjatywy UE - New European Bauhaus. Inicjatywa ta łączy Europejski Zielony Ład z naszymi
przestrzeniami życiowymi. Wzywa wszystkich Europejczyków do wspólnego wyobrażania sobie i
budowania zrównoważonej i sprzyjającej integracji przyszłości, która będzie piękna dla naszych oczu,
umysłów i dusz.
Link do transmisji będzie dostępny TUTAJ.

Źródło: KPK

___________________________________________________________________________
EIT FOOD SEEDBED 2021 – program wsparcia innowatorów w branży rolno-spożywczej
Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do bezpłatnego programu wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości
w branży rolno-spożywczej, EIT Food Seedbed 2021. Aplikujący powinni przedstawić innowacyjny
pomysł, który ma potencjał wprowadzenia korzystnych zmian w sposobach wytwarzania, dostarczania,
spożywania żywności i/lub przetwarzania powstałych w tych procesach odpadów.
Nabór wniosków rozpocznie się 14 lutego i potrwa do 10 kwietnia 2021 r.
Aplikujący do programu powinni przedstawić innowacyjny pomysł, który ma potencjał wprowadzenia
korzystnych zmian w sposobach wytwarzania, dostarczania, spożywania żywności i/lub przetwarzania
powstałych w tych procesach odpadów. Oprócz typowych rozwiązań rolno-spożywczych, start-upy
mogą działać w obszarach wspierających wytwarzanie żywności, w tym: maszyny i urządzenia dla
rolnictwa i przetwórstwa, logistyka, opakowania, rozwiązania informatyczne, redukcja odpadów
z łańcucha żywności, usługi biznesowe czy innowacje społeczne. Program dotyczy pomysłodawców
i start-upów na wczesnych etapach rozwoju. Szczególnie zachęcamy do aplikowania osoby, których
pomysł technologiczny jest związany z prowadzonymi badaniami, a jego dalszy rozwój wymaga
zdobycia specjalistycznej wiedzy biznesowej oraz kontaktów z potencjalnymi klientami w Polsce
i innych krajach europejskich.
Zarejestruj się już teraz na EIT Food Business Creation.
Źródło: KPK

_________________________________________________________________________
WYNIKI MSCA – IF i COFUND
1630 naukowców otrzymało indywidualny grant w ramach Akcji Marie Skłodowskiej-Curie. Otrzymają
oni łącznie 328 mln euro na realizację swoich projektów. Dodatkowe 46 stypendiów trafi do
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naukowców z krajów tzw. Widening. Polscy naukowcy uzyskali 8 grantów w ramach MSCA i 6 w ramach
Widening Fellowship. 10 projektów otrzyma od KE Seal of Excellence.
Organizacje w 11 państwach członkowskich UE i trzech krajach stowarzyszonych podzielą się grantami
w wysokości 100 mln euro. Dziewiętnaście wybitnych programów doktoranckich i 24 studiów
podoktorskich otrzyma długoterminowe wsparcie w postaci współfinansowania z Unii Europejskiej.
Najwięcej nagrodzonych projektów pochodzi z Hiszpanii.
Źródło: KE

_____________________________________________________________________
OFERTA FULBRIGHT
Fulbright Junior Research Award 2022-23 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską
w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja
własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub
organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej.
Wnioski przyjmowane są do 28 maja 2021 roku.
Szczegóły
Fulbright Senior Award 2022-23 to program umożliwiający pracownikom polskich instytucji
akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczodydaktycznych w instytucji goszczącej w USA. Czas trwania stypendium: od 3 do 10 miesięcy. W czasie
pobytu stypendysta realizuje własny projekt badawczy i/lub dydaktyczny na amerykańskiej uczelni, w
instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej. Poza realizacją projektu
badawczego, stypendyści mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne. Wnioski przyjmowane są
do 28 maja 2021 roku.
Szczegóły
Źródło: Fulbright

_________________________________________________________________________
Opracowała: Ewelina Sobocińska

