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tel.  89/ 523 34 67; fax. 89/ 524 04 94 
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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 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. Jednocześnie 

zachęcamy do stałego śledzenia naszej oferty szkoleń, ponieważ zamierzamy wkrótce przygotować 

ciekawe szkolenia w trybie on-line.  

 
 
Aktualne oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki 

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

• USA – program stypendialny Next Generation Internet Explorers dla badaczy  i innowatorów 
w obszarze Internetu  
Termin: 21 kwietnia 2020 

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

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

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.facebook.com/RPKOlsztyn
mailto:biurorpk@uwm.edu.pl
https://explorers.ngi.eu/apply-now
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/
https://fellowship.ercim.eu/information
https://fellowship.ercim.eu/information
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
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• NCN i NCBR - Tango grant na komercjalizacje technologii opartych na wynikach badań 
podstawowych  
Termin: aplikacje przyjmowane do 30 Czerwca 2020  

• Niemcy – 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 

 

 

 
Otwarty Konkurs MSCA IF 

 
8 kwietnia 2020 r. został otwarty konkurs MSCA IF – działania Marii Skłodowskiej-Curie granty 

indywidualne.  

Konkurs adresowany jest do naukowców posiadających stopień doktora, lub mających więcej niż 4 lata 

doświadczenia w prowadzeniu badań. O grant naukowiec wnioskuje wraz z instytucją zainteresowaną  

zatrudnieniem go na czas trwania grantu (od 12 do 36 miesięcy, w zależności od typu grantu). 

Naukowiec nie może przebywać (pracować, uczyć się) w kraju instytucji przyjmującej dłużej niż 12 

miesięcy w ciągu trzech lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu. 

Można aplikować o jeden z trzech typów grantów: Standard European Fellowships, Global Fellowships 

i w ramach Society and Enterprise Panel.  

Konkurs jest otwarty do 9 września 2020 r.  

Dokumentacja konkursowa oraz wszelkie szczegóły znajdują się na stronie KE. 

Na naszej stronie w zakładce "Oferty współpracy" znajdują się aktualne oferty instytucji, które chcą         

i mogą zostać podmiotem goszczącym naukowca.   

Źródło: KE 

Zarządzanie własnością intelektualną w projektach - webinarium 

22 kwietnia br. w godzinach 10.30-12.00 odbędzie się webinarium poświęcone zarządzaniem 

własnością intelektualną w projektach ze szczególnym naciskiem na MSCA.                                  

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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://www.uwm.edu.pl/rpk/horyzont2020/oferty-wspolpracy
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Tematyka poruszana podczas webinarium:  problemy związane z własnością intelektualną we 

wnioskach składanych do MSCA, do kogo należą wyniki projektów, historie sukcesów w MSCA.  

Więcej informacji na stronie. 

Źródło: KPK 

Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursie MSCA RISE 

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z pandemią COVID-19 Komisja Europejska zdecydowała               

o wydłużeniu terminu składania wniosków w konkursie MSCA RISE.  Nowy deadline został ustanowiony 

na 12 maja 2020 r. Oprócz tego Komisja złagodziła zasady dotyczące listów intencyjnych. Komisja 

Wykonawcza ds. Badań będzie wymagała listów na etapie przygotowywania Umowy Grantowej i tylko 

od tych wnioskodawców, którzy znajdą się na liście do finansowania bądź liście rezerwowej. 

Żródło: KE 

Granty ERC – warsztaty dla naukowców 

27 maja br. w Warszawie w Pałacu Staszica w godzinach 9.00-16.30 odbędą się warsztaty dla 
naukowców dotyczące grantów ERC (European Research Council – Europejska Rada ds. Badań). Będą 
one prowadzone przez topową holenderską agencję szkoleniową Yellow Research. Podczas spotkania 
zostanie poruszona min. tematyka: doskonałości badawczej, kryteria oceny, struktura zwycięskiego 
wniosku.  

Rejestracja online jest obowiązkowa i potrwa do 5 maja 2020 r. (wtorek) do godz. 12.00. 

Więcej informacji na stronie PAN. 

Źródło: PAN 

 

Jubileuszowa edycja konkursu programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO 

Do 30 kwietnia br. kobiety prowadzące innowacyjne badania z zakresu nauk o życiu mogą zgłaszać się 
do jubileuszowej edycji programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Jednym                      
z partnerów programu, który w tym roku odbywa się po raz 20., jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 

Program jest skierowany do kobiet zarówno na zaawansowanym, jak i początkowym etapie prac 
badawczych, które chcą zaprezentować wyniki swoich badań, dorobek naukowy oraz plany na ich 
rozwój. 

http://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-ip-management-h2020-special-focus-msca
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjqZ_fKfLbENtwA6GkSEv9t-FGZED7az6xmDE9mCXuZFkHyQ/viewform
https://informacje.pan.pl/index.php/polecamy/2937-warsztaty-z-yellow-research-o-grantach-erc
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Do programu mogą zgłaszać się kobiety, które mieszkają w Polsce, a w roku wypłacania nagrody nie 
osiągną: 25. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 
40. roku życia – w przypadku habilitantek. 

Więcej informacji na stronie konkursu.  

Źródło: MNiSW 

Nabór do Grupy Naczelnych Doradców 

Grupa Naczelnych Doradców Naukowych (Group of Chief Scientific Advisors) zapewnia wysokiej 
jakości, terminowe i niezależne porady naukowe na żądanie kolegium komisarzy UE. Jej siedmiu 
członków mianuje komisarz ds. badań, nauki i innowacji z krótkiej listy sporządzonej przez niezależny 
komitet identyfikacyjny  wysokiego szczebla. 

Do nominowania wybitnych kandydatów zaproszone są europejskie organizacje społeczności 
naukowych i badawczych.  Opis profilu odpowiednich kandydatów, a także czynniki i kryteria procesu 
selekcji są dostępne na stronie KE. 

Kandydatów należy zgłaszać na przeznaczonym do tego formularzu. Nominowani powinni potwierdzić 
chęć uczestnictwa. Nominacje należy przesyłać na adres: EC-SAM@ec.europa.eu , w temacie maila 
należy wpisać „GCSA Nominations 2020”. 

Termin zgłaszania kandydatur upływa 15 czerwca 2020 r. (12:00 CET). 

Źródło: KPK 

Opracowała : Magdalena Burczyńska 

 

http://lorealdlakobietinauki.pl/
https://ec.europa.eu/info/news/invitation-european-scientific-and-research-community-organisations-nominate-outstanding-candidates-membership-group-chief-scientific-advisors-2020-mar-27_en

