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OFERTY STYPENDIALNE Granty i stypendia 2019 – nie przegap terminów!  

 

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (wg terminów składania wniosków): 

 
 Japonia - Stypendium Uniwersytetu Organizacji Narodów Zjednoczonych, nauki przyrodnicze 

Termin: 19 kwietnia 2019 

Więcej stypendiów Uniwersytetu ONZ 

 

 Kanada – stypendium dla polskich doktorantów 

Termin: 24 kwietnia 2019 

 

 Kolumbia – stypendia na studia doktoranckie dla Polaków znających język hiszpański 

Termin: 26 kwietnia 2019 

 

 Europa – roczne stypendium dla doktorantów 

Termin: 30 kwietnia 2019 

 

 Stypendia L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki  

Termin: 30 kwietnia 2019  

 

 Włochy – Tech4Culture, PhD program 

Termin: 7 maja 2019 

 

 Europa – Wiedeń, Rzym, Londyn i inne - Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z 

Brzezia Lanckorońskich  

Termin: 10 maja 2019 

 

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.facebook.com/RPKOlsztyn
mailto:biurorpk@uwm.edu.pl
https://ias.unu.edu/en/admissions/degrees/phd-in-sustainability-science-2019.html#overview
https://www.humanrightscareers.com/magazine/un-scholarships/?fbclid=IwAR1c4hNWmuwOQpSkp71CkQZA2TpZycLiOTShwVg0VkHAi43uqsVGr1e2NS8
https://www.ualberta.ca/wirth-institute/fellowship-awards/doctoral-research-fellowships/poland
https://www.ualberta.ca/wirth-institute/fellowship-awards/doctoral-research-fellowships/poland
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/homeies/fellows-colombia
https://fellowship.ercim.eu/information
https://fellowship.ercim.eu/information
http://lorealdlakobietinauki.pl/dla-kandydatek/
https://tech4culture.unito.it/2019/02/second-call-now-open/
https://tech4culture.unito.it/2019/02/second-call-now-open/
http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich
http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich
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 Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje  

aplikacje przyjmowane non-stop 

 

 Dowolny kraj - stypendia European Molecular Biology Organisation dla naukowców na 

każdym etapie kariery  

aplikacje przyjmowane non-stop 

 

Źródło: KPK 

 

Premia na Horyzoncie 2 

 

MNiSW ogłosiło nabór wniosków do przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2”.Wnioski można 

składać od 15 kwietnia 2019 roku. 

Fundusze przyznane w ramach przedsięwzięcia przeznacza się na dodatki do wynagrodzeń osób, które 

biorą udział w realizacji projektów w programie Horyzont 2020, Euratom i innych projektów 

finansowanych przez KE. 

Wysokość środków finansowych przyznanych w ramach przedsięwzięcia stanowi równowartość w 

złotych:  

 20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na 

podmiot uprawniony – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków 

Unii Europejskiej w części przypadającej na podmiot uprawniony wynosi 1000 000 euro 

 25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na 

podmiot uprawniony – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków 

Unii Europejskiej w części przypadającej na podmiot uprawniony przekracza 1000 000 euro 

 Dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu za środków Unii Europejskiej 

przypadającego na podmiot w przypadku, gdy podmiot uprawniony pełni jednocześnie funkcję 

koordynatora projektu lub jest podmiotem, w którym jest realizowany grant Europejskiej Rady 

do spraw Badań Naukowych przyznany w ramach programu Horyzont 2020. 

Do udziału w przedsięwzięciu uprawnione są: uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, 

instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe i inne podmioty prowadzące głównie 

działalność naukową.  

Pełny tekst komunikatu znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

Źródło: BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

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
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
http://www.bip.nauka.gov.pl/przedsiewziecie-premia-na-horyzoncie-2/
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Zbuduj swoją międzynarodową karierę naukową już dziś - konferencja 

 

11.04.2019r. RPK PB UE w Olsztynie zorganizowało w Hotelu HP Park konferencję pt.: „Zbuduj Swoją 

Międzynarodową Karierę Naukową już dziś”. Podczas wydarzenia została przedstawiona szeroka gama 

stypendiów oraz programów dla naukowców oraz instytucji. Prelegentami byli m.in. przedstawiciele 

NAWA, L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki oraz dr Magdalena Olszewska, stypendystka programu 

Fulbright. Mamy nadzieję, że udział w konferencji zaowocuje udziałem naszych naukowców w 

zaprezentowanych programach. 

Zapraszamy do śledzenia działalności oraz udziału w wydarzeniach organizowanych przez RPK w 

Olsztynie! 

 

 

Nowy konkurs na MSCA COFUND 

4 kwietnia 2019 r. Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs na projekty Marii Skłodowskiej-Curie 

COFUND, które dotyczą współfinansowania stypendiów i grantów. Wnioski mogą być składane przez 

instytucje planujące stworzenie programu studiów doktorskich lub programów grantowych. Oprócz 

wymaganego wzmocnienia mobilności międzynarodowej ceniona jest też mobilność międzysektorowa.  

 

Termin zamknięcia konkursu: 26 września 2019r.  

Strona konkursu na portalu KE 

 

 

Konkurs na granty indywidualne MSCA 

 

11 kwietnia 2019 r. Komisja Europejska ogłosiła konkurs na granty indywidualne Marii Skłodowskiej-

Curie (MSCA IF) w programie Horyzont 2020. Granty wyjazdowe są przeznaczone dla naukowców 

posiadających co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy naukowej bądź posiadających stopień 

doktora. MSCA IF dzielą się na: European Fellowships oraz Global Fellowships i mogą być 

realizowane w dowolnym kraju na okres od jednego do trzech lat w zależności od grantu.  

W maju biuro RPK PB UE w Olsztynie planuje organizację warsztatów na temat grantów 

indywidualnych MSCA. Bliższe informacje na ten temat znajdą się wkrótce na stronie RPK. 

 

Termin zamknięcia konkursu : 11 września 2019. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-cofund-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Strona konkursu na portalu KE 

 

 
Program Im. Prof. Franciszka Walczaka 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Ministerstwo Zdrowia zaprasza do udziału w 

Programie im. Prof. Franciszka Walczaka. Skierowany jest do naukowców działających w obszarze 

kardiologii, alergologii, onkologii lub chorób zakaźnych. W ramach programu można zrealizować 

wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych w Stanach Zjednoczonych. 

Nabór trawa do 20 maja 2019 do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC +01.00) wyłącznie 

w formie elektronicznej, w systemie teleinformatycznym Agencji.   

 

Szczegóły konkursu dostępne tu  

Źródło: NAWA 

Spotkanie brokerskie „Horizon 2020 Health Partnering Day 2019” 

4 lipca w Brukseli jest organizowane spotkanie brokerskie “Horizon 2020 Health Partnering Day 2019” 

przez project Health-NCP-Net 2.0. Spotkanie ma na celu pomoc w znalezieniu partnerów do współpracy 

międzynarodowej w tematach powiązanych ze zdrowiem w H2020. 

Rejestracja na wydarzenie będzie otwarta od 29 kwietnia na stronie spotkania brokerskiego. 

 

Szczegóły dostępne tu 

Źródło: KPK 

 

Horizon Impact Award 2019 

 

Do 28 maja trwa nabór prac do konkursu Horizon Impact Award 2019. Jego celem jest uhonorowanie 

projektów finansowanych ze środków UE, które spowodowały skutki społeczne na obszarze Europy 

oraz poza nią. Konkurs jest adresowany do projektów na PR7 i zamkniętych projektów w programie 

H2020.  

Spośród zgłoszonych projektów zostanie wyłonionych pięciu zwycięzców, z których każdy otrzyma 

nagrodę 10 tyś. euro.  

 

Szczegóły dostępne tu   

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2019;freeTextSearchKeyword=MSCA;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-walczaka
https://healthbe2019.b2match.io/
https://www.kpk.gov.pl/?p=47893
http://www.kpk.gov.pl/?p=47664
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Źródło: KPK 

 

Międzynarodowe Partnerstwa Akademickie 

 

Do 30 maja br. ogłoszony jest nabór do II edycji programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe 

organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Uczestnicy programu 

wypracowują trwałe rozwiązania w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej.  

Wnioski o finansowanie mogą składać:  

 Uczelnie 

 Polska Akademia Nauk 

 Instytuty badawcze 

 Instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk 

 Międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Szczegóły dostępne tu 

Źródło: NAWA 

 

Wstępne porozumienie ws. programu Horyzont Europa 

 

Komisja Europejska przyjęła wstępne polityczne porozumienie w sprawie programu Horyzont Europa, 

które musi być zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę. Budżet, który został przez komisję 

zaproponowany w czerwcu 2018 roku w wysokości 100 mln euro na lata 2021-2027 obejmuje 97,4 mld 

euro na Horyzont Europa (w tym 3,5 mld euro na Fundusz Invest EU) oraz 2,6 mld euro na Euratom.  

Horyzont Europa będzie opierał się na osiągnięciach i sukcesie aktualnego programu w zakresie badań 

i innowacji (Horyzont 2020). Zostaną wprowadzone nowe elementy takie jak Europejska Rada ds. 

Innowacji oraz Europejski Instytut ds. Innowacji i Technologii.  

 

Źródło: Komisja Europejska 

 

 

Opracowała : Magdalena Burczyńska 

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/915-nawa-po-raz-kolejny-wesprze-miedzynarodowe-partnerstwa-akademickiej
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1676_en.htm

