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09/05/2017 (wtorek)

KONFERENCJA
„Międzynarodowa kariera naukowa - możliwości, szanse,
doświadczenia”
która odbędzie się: 09 maja br. (wtorek) w godz. 09.30 – 15:00 w Centrum Konferencyjnym UWM, Sala
Cytrynowa.
Na
konferencję
zapraszamy pracowników
naukowych oraz
wszystkie
osoby zainteresowane możliwościami rozwoju kariery w nauce i dostępnością do źródeł wsparcia
finansowego podejmowanych działań. Przedstawione zostaną przykłady dobrych praktyk w
pozyskiwaniu funduszy i ich wykorzystania do budowania kariery a także przeprowadzony będzie
warsztat dotyczący wystąpień publicznych - jak ujarzmić stres, dotrzeć do odbiorcy i być odbieranym
ze zrozumieniem. Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce „Szkolenia”.
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OFERTY STYPENDIALNE
Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty grantów i stypendiów dla
naukowców (podane wg terminów składania wniosków):
 Polska – Nagroda im. Kotarbińskiego, humanistyka; 28 kwietnia;
http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/nagroda-im-t-kotarbinskiego
 Stypendia L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki; termin składania wniosków: 30 kwietnia 2017;
http://lorealdlakobietinauki.pl/dla-kandydatek
 Fundacja Nutricia – granty i stypendia dla młodych oraz doświadczonych badaczy; 30 kwietnia 2017;
http://fundacjanutricia.pl/wp-content/uploads/2017/01/konkurs-grantowy-2017-Fundacja-NUTRICIA.pdf
 Różne kraje - stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics dla osób po
doktoracie; termin: 30 kwietnia 2017; https://fellowship.ercim.eu/information
 Niemcy – stypendia DAAD dla doktorantów i młodych naukowców; 1 maja 2017;
http://www.daad.pl/pl/24139/index.html#FS
 Włochy – stypendia rządu włoskiego na badania i studia; 10 maja 2017;
http://www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html
 Europa – stypendia badawcze PAU dla humanistów; termin: 10 maja 2017;
http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich
 Francja – miesięczne pobyty badawcze dla osób po doktoracie; 16 maja 2017;
http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy
 USA – stypendia Pol.-Am. Komisji Fulbrighta dla doktorantów (Junior Award); 19 maja 2017;
http://www.fulbright.edu.pl/junior-award
 USA – stypendia Pol.-Am. Komisji Fulbrighta dla osób po doktoracie (Senior Award); 16 czerwca 2017;
http://www.fulbright.edu.pl/senior-award
 Granty NCN – Opus, Preludium; termin: 16 czerwca 2017; https://ncn.gov.pl
 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility – dla zespołów
badawczych prowadzonych przez doktorów; 20 czerwca 2017;
http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne
 Tajwan - stypendia MSZ Tajwanu dla doktorantów, dr, prof. z dziedzin związanych z regionem; termin:
30 czerwca 2017; http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about.aspx
 Różne kraje – granty National Geographic Society; termin: 1 lipca 2017;
http://www.nationalgeographic.org/grants/how-to-apply

STYPENDIA DAAD DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH NAUKOWCÓW

Do 1 maja trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendia na krótkoterminowe pobyty
badawcze w Niemczech. Jest on kierowany do wysoko wykwalifikowanych absolwentów szkół
wyższych (wszystkich kierunków) oraz doktorantów (do 3 lat po rozpoczęciu studiów doktoranckich).
Pobyt w Niemczech może trwać od 1 do 6 miesięcy. Natomiast miesięczna wysokość stypendium
wynosi 1 tys. euro. Okres rozpoczęcia pobytu stypendialnego musi przypadać na okres od 1 grudnia br.
do 31 maja 2018 roku. Więcej informacji tutaj.
Źródło: DAAD
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NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ESCEL

Do 11 maja trwa nabór wniosków do konkursu organizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia
ESCEL. W ramach konkursu można uzyskać środki na międzynarodowe badania naukowe z zakresu:
micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems. Jest on
skierowany do instytucji naukowych oraz do przedsiębiorstw. Na dofinansowanie udziału polskich
podmiotów w projektach wyłonionych w ramach ww. konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
przeznaczyło budżet w wysokości 1,5 mln euro.
Nabór wniosków prowadzony jest w ramach dwóch konkursów:
- H2020-ECSEL-2017-1-IA-two-stage - Innovation Actions (IA),
- H2020-ECSEL-2017-2-RIA-two-stage - Research and Innovation Actions (RIA).
Procedura naboru wniosków jest dwuetapowa:
- I etap naboru - wnioski wstępne - trwa do 11 maja,
- II etap naboru - wnioski pełne - trwa do 21 września.
Więcej informacji tutaj.
Źródło: NCBiR

POLSKA WYKORZYSTAŁA PONAD 218 MLN EURO Z PROGRAMU HORYZONT 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE opublikował statystki uczestnictwa Polski w
programie Horyzont 2020. Po 323 konkursach polscy uczestnicy projektów uzyskali łączne
dofinansowanie w wysokości 218,44 mln euro (jest to ok. 1% wydatkowanego dotychczas budżetu ww.
programu). Współczynnik sukcesu dla aplikantów z Polski wyniósł niemalże 12% (w odniesieniu do
przyjętych do finansowania wniosków projektowych). Najwięcej polskich uczestnictw znajdziemy w
projektach realizowanych w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie, w obszarach technologii
informacyjnych i komunikacyjnych, energii, infrastruktury badawczej, transporcie oraz w Instrumencie
MŚP. W ujęciu regionalnym, zarówno w kontekście liczby uczestnictw w projektach, jak i pozyskanego
dofinansowania, na pierwszym miejscu plasuje się województwo mazowieckie, pozyskując prawie 50%
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zdobytych do tej pory przez polskich uczestników programu Horyzont 2020 funduszy. Na kolejnych
pozycjach pod tym względem znajdują się realizatorzy projektów z województw wielkopolskiego i
małopolskiego.
Więcej informacji tutaj.
Źródło: KPK

Opracował: Mikołaj Zadrożny

