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

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM – dla zespołów badawczych
prowadzonych przez doktorów; http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/,
http://www.fnp.org.pl/oferta/firstteam/: 24 marca 2016;
- HOMING – staże podoktorskie w Polsce dla naukowców z zagranicy; 24 marca 2016;
http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/

•

Austria (IWM) – Bronisław Geremek Junior and Senior Fellowships; termin: 28 marca 2016;
http://www.iwm.at/fellowships/geremek/

•

Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców; 31 marca 2016;
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/stypendia-czekaja-na-wybitnychmlodychnaukowcow.html
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•

Nagrody MNiSW za osiągnięcia naukowe i za opiekę naukową; 31 marca 2016;
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nagrody-ministra-szkolnictwa-wyzszego-zawybitneosiagniecia-naukowe-oraz-za-osiagniecia-w-opiece-naukowej-idydaktycznej_20160201.html

•

Turcja - stypendia badawcze; doktoranci i osoby po doktoracie; 7 kwietnia 2016;
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/internationalprogrammes/2216/contentscope-of-the-support

•

Hiszpania (Universidad de Deusto) – stypendia dla początkujących naukowców przed doktoratem;
termin: 8 kwietnia; http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/en/phd1/dirscofund/aboutdirscofund/timeline

•

Włochy (Bogliasco) – stypendia dla humanistów i artystów; 15 kwietnia 2016;
http://www.bfge.org/en/apply/requirements

•

USA – granty na prace doktorskie z nauczania angielskiego; 20 kwietnia 2016;
http://www.tirfonline.org/research-grants/doctoral-dissertation-grants

•

Szwajcaria - stypendium w CERN dla doktorantów; termin: 26 kwietnia 2016;
http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme

•

Fundacja Nutricia - granty i stypendia zagraniczne; termin: 30 kwietnia 2016;
http://fundacjanutricia.pl/granty-i-stypendia/

•

Europa - stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics osób po
doktoracie; termin: 30 kwietnia 2016; https://fellowship.ercim.eu/information

•

USA – stypendia Fulbright Senior Award (doktor, profesor); termin: 15 maja 2016;
http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-senior-award

•

Wiedeń/Londyn/Rzym – stypendia badawcze, doktoranci, po doktoracie, prof.; termin: 15 maja;
http://pau.krakow.pl/index.php/2008031766/Stypendia-Fundacji-Lanckoronskich.html

Francja – stypendia naukowe rządu francuskiego dla osób po doktoracie; 16 maja 2016;
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/stypendiabgf/bgf-pobyt-badawczy/#
•

NABÓR WNIOSKÓW DO KONKURSU „PREMIA NA HORYZONCIE”
Na stronie Ministersta Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojawiło się ogłoszenie o naborze wniosków w
ramach konkursu „Premia na Horyzoncie”. Pełen tekst ogłoszenia tutaj.
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INFORMACJA WS. FINANSOWANIA PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH
WSPÓŁFINANSOWANYCH NA PODSTAWIE GRANTÓW MSCA-RISE
Regionalny Punkt Kontaktowy informuje, że Departament Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przygotował wytyczne ws. dodatkowych informacji, jakie powinien zawierać wniosek
o przyznanie środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego
(PMW) realizowanego na podstawie grantu Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff
Exchange (MSCA-RISE).
Więcej szczegółów tutaj.

KONSULTAJE PROGRAMU PRACY 2018-2020 DLA ŚRODOWISKA
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie Programu Pracy dla wyzwania Działania w
dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce na lata 2018-2020.
Przygotowywany Program Pracy opierać się będzie na priorytetach polityki Unii Europejskiej oraz
badaniach foresight. Konsultacje z zainteresowanymi stronami stanowią integralną część procesu
przygotowywania programu i dają możliwość współuczestniczenia w jego tworzeniu.
Szczegółowe informacje na temat konsultacji oraz istotne dokumenty są zamieszczone na stronie
internetowej Komisji

Europejskiej.

Znajduje

się

tam

również formularz

konsultacji wraz

z objaśnieniami.
Konsultacje potrwają do 8 kwietnia br.
Źródło: KPK

NABÓR DO GRUP EKSPERCKICH EIP NA RZECZ WYDAJNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO
ROLNICTWA
Komisja Europejska zaprasza wszystkich zainteresowanych (w tym: rolników, naukowców i doradców)
do włączenia się w pracę dwóch nowych grup eksperckich: Europejskiego Partnerstwa na rzecz
Innowacji w dziedzinie wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI).
Nowe eksperckie grupy EIP-AGRI skupią się na na następujących tematach:


Nutrient recycling



Sustainable mobilisation of forest biomass.
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Kandydatury można zgłaszać do 21 marca poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie
EIP-AGRI. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 kwietnia, a nowe grupy rozpoczną pracę
najpóźniej w czerwcu tego roku.
Szczegóły dotyczące pracy grup eksperckich wraz z opisem tematów zostały przedstawione
w zaproszeniu Komisji Europejskiej.
Źródło: KPK

KONSULTACJE W SPRAWIE NOWYCH PROGRAMÓW PRACY W PROGRAMIE
HORYZONT 2020 NA LATA 2018-2020
Komisja Europejska rozpoczęła otwarte konsultacje w sprawie nowych programów pracy w Horyzoncie
2020 na lata 2018-2020.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach dla obszarów:


Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce –
opinie zbierane są do 8 kwietnia br. Więcej informacji na stronie internetowej KE. Znajduje się
tam również formularz konsultacjiz objaśnieniami.



Przyszłe i powstające technologie (szczególnie w inicjatywach FET Proactive i FET Flagships) –
opinie zbierane są do 30 kwietnia br. Formularz konsultacji wraz z objaśnieniami znajduje się
na platformie D4Science.



Matematyka w filarze Doskonała baza naukowa – opinie zbierane są do 30 kwietnia br. Więcej
informacji na stronach komisji w komunikacie Mathematics for Excellence in Science in Horizon
2020. Formularz konsultacji wraz z objaśnieniami znajduje się na platformie D4Science.

Konsultacjom dotyczącym przyszłych i nowych technologii oraz matematyki poświęcony jest blog
Thierry Van der Pyl’a: https://ec.europa.eu/futurium/en/blog/help-us-shape-future-horizon-2020
Otwarte konsultacje to integralna część procesu przygotowywania programów pracy w Horyzoncie
2020. Aktywny w nich udział daje możliwość współuczestniczenia w tworzeniu programów pracy i
wpływu na kształt przyszłych konkursów.
Źródło: KPK
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KONKURS NA BADANIA W DZIEDZINIE OCENY ŻYWIENIA I ZDROWIA
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru wniosków w ramach
pierwszego międzynarodowego konkursu w programie ERA-HDHL. Konkurs skupia się na finansowaniu
badań obejmujących zagadnienia z zakresu oceny żywienia i zdrowia, w tym biomarkerów służących
do oceny spożycia żywności oraz ryzyka chorób dietozależnych.
Termin składania wniosków: do 19 kwietnia br.
Więcej informacji tutaj.

KONKURS NA BADANIA W DZIEDZINIE GOSPODAROWANIA ZASOBAMI WODNYMI
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru wniosków wstępnych w
ramach I międzynarodowego konkursu programu ERA-NET Co-Fund WaterWorks2015. Konkurs skupia
się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu zrównoważonego gospodarowania
zasobami wodnymi. Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów
badawczych:
- increasing the efficiency and resilience of water uses,
- monitoring and reducing soil and water pollution,
- integrating social and economic dimensions into the sustainable management and governance of
water resources.
Termin składania wniosków wstępnych: do 19 kwietnia br.
Więcej informacji tutaj.

Opracował: Mikołaj Zadrożny

