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SPOTKANIE INFORMACYJNE
„POLSKIE UCZELNIE - STRATEGIA NA HORYZONT 2020”
Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji
jako instrument umiędzynarodowienia jednostek naukowych.
które odbędzie się w Starej Kotłowni, ul. R. Prawocheńskiego 9 w godz. 11:00 – 15:00.
Organizowane wydarzenie poświęcone będzie mobilizacji na rzecz zwiększenia udziału polskich
uczelni i przemysłu w programie Horyzont 2020. W szczególności na udziale instytucji w ramach
grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) oraz Działań Marii Skłodowskiej-Curie, a
także na dedykowanych konkursach w obszarze Spreading excellence and widening participation
(Teaming, Twinning, ERA-Chairs). Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce „Szkolenia”.
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OFERTY STYPENDIALNE
Granty i stypendia 2018 – nie przegap terminów!
Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (wg terminów składania wniosków):
 Europa - stypendium Funduszu Wyszehradzkiego dla doktorantów i doktorów;
termin: 20 marca 2018;
https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/
 UK – Royal Society - Newton International Fellowships dla osób po doktoracie;
termin: 27 marca 2018; http://www.newtonfellowships.org
 Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców – dla badaczy do 35 r.ż. zatrudnionych w
polskich instytucjach; termin: 31 marca 2018;
http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow
 National Geographic – Early Career Grant; termin: 4 kwietnia 2018;
https://www.nationalgeographic.org/grants/what-we-fund/
 Włochy – Stypendium Begliasco; termin: 15 kwietnia, http://bfny.org/
 Szwajcaria - stypendium w CERN dla doktorantów; termin: 16 kwietnia 2018;
http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme
 Kanada - stypendium dla polskich doktorantów; termin: 16 kwietnia 2018;
http://www.wirth.ualberta.ca/en/Awards/Polish.aspx
 Europa – roczne stypendium dla doktorów; termin: 30 kwietnia 2018;
https://fellowship.ercim.eu/information
 Irlandia – Career-FIT - stypendia dla osób po doktoracie lub z 4-letnim doświadczeniem
badawczym; termin: 30 kwietnia 2018; http://www.horizon2020.ie/career-fit/#
 Europa – Wiedeń, Rzym, Londyn i inne - Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia
Lanckorońskich; termin: 10 maja 2018; http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendiafundacji-lanckoronskich
 USA – stypendia dla studentów studiów doktoranckich w polskich uczelniach, instytucjach
badawczych lub innych jednostkach naukowych na 6-9 miesięcy; termin: 15 maja 2018;
http://www.fulbright.edu.pl/junior-award/
 Francja – stypendium na pobyt badawczy, dla doktorów, profesorów lub badaczy w dowolnej
polskiej jednostce naukowej, do 45 r.ż.; termin: 16 maja 2018;
https://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy
 USA – stypendia dla pracowników naukowych; termin: 30 maja 2018;
http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/?_ga=2.258894666.1360001670.15179996061861919173.1517999606
 Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje; aplikacje przyjmowane non-stop;
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
 Europa – EMBO: 2-letnie stypendia podoktorskie; wnioski przyjmowane są cały rok;
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about
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 Dowolny kraj - stypendia European Molecular Biology Organisation dla naukowców na każdym
etapie kariery; aplikacje przyjmowane non-stop; http://www.embo.org/fundingawards/fellowships

RAPORT NT. PRZYSZŁOŚCI PROGRAMÓW RAMOWYCH

Komisja Europejska opublikowała raport opracowany na prośbę europejskiego komisarza ds. badań,
nauki i innowacji, Carlosa Moedasa przez prof. Marianę Mazzucato pt. „Mission-Oriented
Research&Innovation in the European Union. A problem-solving approach to fuel innovation-led
growth”.
Dokument zawiera strategiczne zalecenia dotyczące misji i ich struktury w przyszłym programie
badawczo-innowacyjnym Unii Europejskiej (9PR).
Ponieważ Komisji zależy na poznaniu zdania zainteresowanych stron, a także opinii publicznej,
udostępniona została ankieta. Uwagi na temat misji opisanych przez prof. Mazzucato można wyrażać
do 3 kwietnia 2018 r.
Źródło: KPK

MSP – SEAL OF EXCELLENCE – FAZA II INSTRUMENTU MŚP

Od 3 kwietnia do 28 grudnia będzie trwać nabór wniosków w ramach konkursu 3/1.1.1/2018 MSP SEAL OF EXCELLENCE. Jest on adresowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które złożyły
wniosek do Fazy II Instrumentu MŚP i uzyskały certyfikat Seal of Excellence.
Więcej informacji tutaj.

PROGRAM AAL 2018 CALL
Do 28 maja trwa nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach
Programu AAL (Active Assisted Living Programme). W jego ramach można pozyskać środki na
prowadzenie badań w ramach zagadnień z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)
wspierających osoby starsze.
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Więcej informacji tutaj.

NAWA ZACHĘCA POLSKICH NAUKOWCÓW DO POWROTU

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła 7 marca 2018 r. Program Polskie Powroty. Ma
on na celu zachęcić do powrotu polskich naukowców, którzy po okresie zatrudnienia za granicą chcą
swój rozwój naukowy kontynuować w Polsce. Budżet programu przewidziano na 45 mln zł.

Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów pozwolą na zapewnienie powracającym z zagranicy
badaczom wynagrodzenia na poziomie europejskim oraz na stworzenie Grupy Projektowej (zespołu
badawczego).
Z wnioskiem w programie mogą występować uczelnie i jednostki naukowe, które planują zatrudnić
powracającego naukowca.
Naukowiec musi być zatrudniony przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających termin złożenia
wniosku w zagranicznych uczelniach publicznych lub niepublicznych bądź w zagranicznych instytutach
badawczych i naukowych, bądź też w działach badawczych zagranicznych przedsiębiorstw mających
siedzibę poza granicami Polski (pod warunkiem, że pobyt ten nie był finansowany z polskich środków
budżetowych).
NAWA zapewni finansowanie projektów przez okres od 36 do 48 miesięcy w maksymalnej wysokości
dla jednego projektu wynoszącej 2.175.000 zł.
Wnioski w Polskich Powrotach można składać do 31 maja br. – wyłącznie w systemie
teleinformatycznym NAWA.
Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się tutaj.
Źródło: KPK
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KOMISJA EUROPEJSKA ZAPRASZA NA „COORDINATORS’ DAY ON AMENDMENTS AND
REPORTS”

Komisja Europejska organizuje „Coordinators’ Day on Amendments and Reports” przeznaczony dla
koordynatorów bieżących projektów. Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. w budynku
Charlemagne w Brukseli w godz. 9.30 – 17.00. Wydarzenie jest przeznaczone głównie dla
koordynatorów grantów, ale inni zainteresowani są również mile widziani, pod warunkiem dostępności
miejsc.
Rejestracja (otwarta do 9 kwietnia br.) i agenda są dostępne tutaj.
Będzie można również śledzić wydarzenie online (bez konieczności rejestracji).

Opracował: Mikołaj Zadrożny

