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Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 

ul. Oczapowskiego 2; 10-719 Olsztyn 
tel.  89/ 523 34 67; fax. 89/ 524 04 94 

www.uwm.edu.pl/rpk 
www.facebook.com/RPKOlsztyn 

biurorpk@uwm.edu.pl 
 

 

 

W związku z zarządzeniami JM Rektora UWM prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego , które stanowią 

działania profilaktyczne w związku z występującym w Polsce koronawirusem (COVID-19) została 

odwołana większość niezbędnych aktywności na terenie Uniwersytetu. Zapraszamy Państwa do 

kontaktu mailowego i umawiania się na indywidualne zdalne konsultacje - adresy mailowe i numery 

telefonów do nas znajdą Państwo w zakładce "O nas" w podzakładce „Kontakt” na naszej stronie 

internetowej. 

 
 
 
 
Aktualne oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki 

MARZEC 2020 programy są podlinkowane – kliknij w nazwę, aby przejść do strony programu 

• Stypendia Bogliasco z zakresu sztuki i nauk humanistycznych  
Termin: 15 kwietnia 2020  

• Różne kraje – National Geographic Exploration Grant and Early Career Grant   
Termin: 22 Kwietnia 2020  

•  L’Oréal dla Kobiet w Nauce, konkursy na najlepszą pracę magisterską lub doktorską kobiet-
naukowców w tematyce nauk o życiu 
 Termin: 30 Kwietnia 2020  

• Europa - Europejskie Badawcze Konsorcjum ds. Informatyki i Matematyki, Program 
stypendialny im. Alaina Bensoussana dla naukowców po doktoracie  

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.facebook.com/RPKOlsztyn
mailto:biurorpk@uwm.edu.pl
https://bfny.org/en/apply
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/
http://lorealdlakobietinauki.pl/dla-kandydatek/
https://fellowship.ercim.eu/information
https://fellowship.ercim.eu/information
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Termin: 30 Kwietnia 2020 

• Japonia –  Program badawczy na rok 2021 dla naukowców z doktoratem do 49 roku życia z 
zakresu: nauk przyrodniczych, inżynierii i medycyny 
Termin: 30 czerwca 2020   

• NCN i NCBR - Tango grant na komercjalizacje technologii opartych na wynikach badań 
podstawowych  
Termin: aplikacje przyjmowane do 30 Czerwca 2020  

• Germany – Stypendia Humboldta 2 typy: Naukowcy krótko po doktoracie (do 4 lat po 
doktoracie)  Doświadczeni naukowcy (do 12 lat po doktoracie);  
Termin: aplikacje przyjmowane non-stop   

• Turcja – Stypendia dla wizytujących naukowców i naukowców na urlopie naukowym 

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 

• Holandia - Evert Willem Beth Foundation, logika, filozofia nauki, historia logiki 

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop 

• Brazylia (São Paulo) – Visitting Researcher Program po doktoraci 

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop 

 

 

 

BBI JU INFO DAY 2020 – dzień informacyjny i spotkanie brokerskie 

22 kwietnia 2020 r. w Brukseli odbędzie się dzień informacyjny i spotkania brokerskie poświęcone 
wezwaniu konkursowemu Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) na 2020 rok. W ramach 
konkursu, będzie można wnioskować o realizację projektów z 15 tematów, na łączną kwotę 87 
milionów euro. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spotkanie zostanie przeprowadzone 
wirtualnie.  Wydarzenie jest skierowane do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, jak również 
instytucji naukowych i akademickich prowadzących badania w obszarze przemysłu opartego na 
materiałach pochodzenia biologicznego  z zamiarem ich komercjalizacji. Więcej informacji na stronie 
organizatora.  

Źródło: KPK 

ICAPITAL - EUROPEJSKA STOLICA INNOWACJI 2020 

Do 23 czerwca europejskie miasta powyżej 100 tys. mieszkańców mogą zgłaszać swoje kandydatury 
na Europejską Stolicę Innowacji 2020. Jest to nagroda dla miast, które rozwijają innowacje sprzyjające 
polepszeniu życia swoich mieszkańców. Umożliwia ona miastom europejskim zaprezentowanie 

http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango4?language=pl
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#application
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
https://www.knaw.nl/en/awards/funds/evert-willem-beth-stichting
http://www.fapesp.br/en/6659
https://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2020
https://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2020
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swojego wkładu w rozwój lokalnych ekosystemów innowacji z korzyścią dla przedsiębiorstw i 
dobrobytu ich obywateli. Więcej informacji na stronie.  

Źródło: Funding &Tenders 

Ponowne wydłużenie terminu składania wniosków w konkursie Zdrowie 2020 

W związku z sytuacją kryzysową wywołaną pandemią koronawirusa termin składania wniosków w 
konkursie Health and care, economic growth and sustainable health systems  2020 został ponownie 
wydłużony. Nowy termin składania wniosków to 4 czerwca 2020 r. 

Termin składania wniosków w konkursach Digital transformation in Health and Care 2020 oraz 
Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care 2020 nie został zmieniony (stan na 
27.03.2020). Jest to ciągle 22 kwietnia 2020. 

Źródło: KPK 

Webinarium na temat otwartych konkursów w obszarach SwafS i MSCA 

1 kwietnia 2020 r. (godz. 10.30-11.30) Maltańska Rada ds. Nauki i Technologii organizuje webinarium 
na temat ostatnich konkursów otwartych w obszarach Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) i 
Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (SwafS). Rejestracja otwarta będzie do 30 marca 
2020 r. 

Zainteresowanych udziałem w seminarium prosimy o kontakt z panią Tamarą Schembri pod adresem 
mailowym: tamara.b.schembri@gov.mt. 

Źródło: KPK 

Wiosna z Horyzontem – wydarzenie wirtualne 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego zapraszają na wirtualną kampanię Wiosna z Horyzontem 2020, która – w związku z 
ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – zastąpiła III Dzień z Horyzontem 
2020. Eksperci i naukowcy mający praktyczne doświadczenie w programie Horyzont 2020 podzielą się 
swoją wiedzą, refleksjami na temat realizacji projektów i z pewnością zachęcą do aktywnego szukania 
swojej ścieżki badawczej w Horyzoncie. Prezentacje są dostępne na stronie.  

Źródło: KPK 

Program LIFE – otwarte konsultacje 

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje on-line w celu uzyskania informacji na temat treści i 

przyszłego kształtu Programu LIFE(2021-2027).  LIFE będzie jedynym programem finansowania UE 

poświęconym wyłącznie środowisku, klimatowi i energii. W kolejnym okresie programowania (2021-

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
mailto:tamara.b.schembri@gov.mt
https://www.kpk.gov.pl/?p=52192
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2027) program LIFE pomoże Europie osiągnąć założone priorytety, przyczyniając się do: przejście na 

gospodarkę o obiegu zamkniętym, efektywną energetycznie, opartą na energii odnawialnej i 

neutralną dla klimatu. Konsultacje potrwają do 27 kwietnia 2020. Link do kwestionariusza tu.  

Żródło: Komisja Europejska 

Komunikaty Komisji Europejskiej dotyczące COVID-19 

KE opublikowała w informacje dotyczące realizacji projektów i przesunięcia terminów konkursów , a 
także działalności ERC w kontekście epidemii: 

- klauzula „siły wyższej” w projektach w Horyzoncie 2020 a kwalifikowalność kosztów; 

- przesunięcie terminów konkursów; 

- artykuł o działalności ERC w czasie epidemii. 

 

Źródło: Komisja Europejska 

Opracowała : Magdalena Burczyńska 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Targeted_Consultation_LIFE-2021-2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/12945;type=1;categories=;programme=null;actions=;keyword=covid
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/12944;type=1;categories=;programme=null;actions=;keyword=covid
https://erc.europa.eu/news/coronavirus-business-continuity-measures-erc

