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11/05/2018  
 

SZKOLENIE 
„Oferta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i portalu 

EURAXESS” 
 

które odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej, s. 306, ul. Oczapowskiego 12B w godz.  10:30 – 
15:00. 

Szkolenie skierowane jest do pracowników naukowych zainteresowanych konkursami oferowanymi 
przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy 

będzie dostępny na stronie www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce „Szkolenia”. 

 

 

 

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.facebook.com/RPKOlsztyn
mailto:biurorpk@uwm.edu.pl
http://www.uwm.edu.pl/rpk
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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 – 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/# 

 Różne kraje - stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics dla osób 
po doktoracie; termin: 30 kwietnia 2018; https://fellowship.ercim.eu/information  

 Stypendia L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki; termin składania wniosków; termin: 30 kwietnia 
2018; http://lorealdlakobietinauki.pl/dla-kandydatek  

 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/stypendia-fundacji-lanckoronskich 

 Łotwa – granty na badania dla instytucji; 
termin: 27 kwietnia 2018; http://viaa.gov.lv/eng/post_doc_research_aid/call_for_proposals/ 

 USA – stypendia dla polskich studentów na 9-10 miesięcy; 
termin: 27 kwietnia 2018; http://fulbright.edu.pl/graduate-student-
award/?_ga=2.192600490.1297476745.1522758324-811580018.1520260172 

 Francja – stypendium na pobyt badawczy, dla doktorów, profesorów lub badaczy, 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=2.258894666.1360001670.1517999606-
1861919173.1517999606 

 Polska – Nagroda im. Kotarbińskiego, humanistyka; termin: 31 maja 2018;  
http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/nagroda-im-t-kotarbinskiego 

 Kolumbia – stypendia na studia magisterskie i doktoranckie dla Polaków znających język 
hiszpański; termin: 1 czerwca 2018; https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-
source/becas/becas-para-posgrado/info_extranjeros-ingles.pdf?sfvrsn=2 

 Tajwan – stypendia MSZ Tajwanu dla doktorantów, dr, prof. z dziedzin związanych z regionem; 
termin: 1 czerwca 2018; http://www.fulbright.edu.pl/senior-
award/?_ga=2.258894666.1360001670.1517999606-1861919173.1517999606 

 Granty NCN – M-ERA.Net 2; termin: 13 czerwca 2017; Opus, Preludium; termin: 15 czerwca 2017; 
https://ncn.gov.pl  

 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) – dla zespołów 
badawczych prowadzonych przez doktorów; termin: 29 czerwca 2018; 
https://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab 

 Fundacja Nutricia – granty i stypendia dla młodych oraz doświadczonych badaczy; termin: 30 
czerwca 2018; https://www.wum.edu.pl/ogloszenia/2018-03-27-granty-naukowe-fundacji-
nutricia-2018 

https://fellowship.ercim.eu/information
http://www.horizon2020.ie/career-fit/
http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich
https://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy
http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/?_ga=2.258894666.1360001670.1517999606-1861919173.1517999606
http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/?_ga=2.258894666.1360001670.1517999606-1861919173.1517999606
http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/nagroda-im-t-kotarbinskiego
https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/becas/becas-para-posgrado/info_extranjeros-ingles.pdf?sfvrsn=2
https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/becas/becas-para-posgrado/info_extranjeros-ingles.pdf?sfvrsn=2
http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/?_ga=2.258894666.1360001670.1517999606-1861919173.1517999606
http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/?_ga=2.258894666.1360001670.1517999606-1861919173.1517999606
https://ncn.gov.pl/
https://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab
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 Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje; aplikacje przyjmowane non-stop; 
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-
2221-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  

 Dowolny kraj - stypendia European Molecular Biology Organisation dla naukowców na każdym 
etapie kariery; aplikacje przyjmowane non-stop;  http://www.embo.org/funding-
awards/fellowships 

 

L'ORÉAL POLSKA DLA KOBIET I NAUKI 2018  

 

Do 30 kwietnia trwa nabór wniosków w ramach konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2018, który 

adresowany jest do kobiet-naukowców prowadzących badania w zakresie nauk o życiu. Do zdobycia są 

stypendia przyznawane w trzech kategoriach: prace magisterskie, prace doktorskie oraz prace 

habilitacyjne.  

Więcej informacji tutaj. 

 

WIELKA BRYTANIA A 9. PROGRAM RAMOWY 

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. 

 

MŚP – 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. 

Źródło: NCBiR 

 

https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships
http://lorealdlakobietinauki.pl/dla-kandydatek/
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/uk-aims-remain-part-eu-science-programmes-after-brexit
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112018seal-of-excellence/
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KONKURS TECHMATSTRATEG 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

ogłosiło II konkurs strategiczny TECHMATSTRATEG. Celem inicjatywy jest wsparcie prac badawczo-

rozwojowych nad innowacyjnymi technologiami materiałowymi, a następnie wdrożenie ich efektów. 

Projekty, które przewidują opracowanie nowych lub udoskonalonych materiałów mogą liczyć łącznie 

na 200 mln zł dofinansowania. 

W konkursie wnioski o dofinansowanie mogą składać konsorcja naukowe, liczące od 3 do 7 członków, 

przy czym niezbędny jest udział co najmniej jednej jednostki naukowej i co najmniej jednego 

przedsiębiorcy. 

Zgłaszane projekty powinny dotyczyć jednego z pięciu obszarów problemowych: 

 Technologie materiałów konstrukcyjnych. 

 Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych. 

 Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach. 

 Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów 

inżynierskich. 

 Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii. 

Wartość minimalna zgłaszanych projektów to 5 mln zł. Maksymalne dofinansowanie  – 30 mln zł. Nabór 

wniosków ruszył 9 kwietnia i potrwa do 8 czerwca 2018 r. 

Więcej informacji tutaj. 

Źródło: NCBiR 

 

KONKURS M-ERA.NET 2 

 

13 marca 2018 r. uruchomiono międzynarodowy konkurs, zorganizowany w ramach programu M-

ERA.NET 2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii 

materiałowych: 

 Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP) 

http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,6053,techmatstrateg-rozwijamy-materialy-przyszlosci.html
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018
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 Innovative surfaces, coatings and interfaces 

 High performance composites 

 Functional materials 

 New strategies for advanced material-based technologies in health applications 

 Materials for additive manufacturing 

Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań 

podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany. 

Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od TRL 3-6, a kończą na TRL 5-8. Wymagane 

jest uczestnictwo polskiego partnera przemysłowego. 

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych 

pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. 

Wnioski wstępne przyjmowane są do 12 czerwca br. Nabór wniosków pełnych zostanie zamknięty w 

IV kwartale 2018 r. 

Szczegóły dotyczące składania wniosków i procedury na stronie NCBR,  stronie NCN. 

Poszukiwanie Partnerów do projektu na stronach: 

NMPTeAm4 , Partner Search Facility (M-ERA.NET Call 2018) EEN (Enterprise Europe Network) partner 

search tool. 

Źródło: NCBiR 

 

Opracował: Mikołaj Zadrożny 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/m-eranet-2/konkurs-2018/art,6043,m-era-net-2-uruchomienie-konkursu-2018.html
mailto:https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_03_20_otwarcie_konkursu_meranet2
http://www.nmpteam.com/
https://www.nmp-partnersearch.eu/index.phpfor
http://een.ec.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799

