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09/06/2016

WARSZTATY
„Indywidualne Stypendia (Individual Fellowship) Marie
Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020 wskazówki jak przygotować wniosek”
które odbędą się w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM, s. 116, ul. Oczapowskiego 12 B w
godz. 10:00 – 12:00.
Szkolenie skierowane jest do osób z tytułem naukowym doktora lub z co najmniej 4 letnim
doświadczeniem w pracy badawczo-naukowej. Program Individual Fellowships stwarza
naukowcom możliwość rozwijania kariery naukowej poprzez realizację badań w Europie (European
Fellowships) oraz poza Europą (Global Fellowships). Program spotkania oraz formularz
zgłoszeniowy będzie 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):
Różne kraje w Europie - stypendia EURIAS dla osób po doktoracie; termin składania
wniosków: 8 czerwca 2016; http://www.2017-2018.eurias-fp.eu/types-fellowships
•
Konkursy NCN: OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 oraz POLONEZ 2; termin: 15 czerwca
2016; https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-03-15-ogloszenie-konkursow
•
Różne kraje – grant badawczy National Geographic; 19
czerwca2016;http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/gef/northeneurope-research/
•
Stypendia naukowe POLITYKI; doktoranci i osoby po doktoracie; 19
czerwca;http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1571299,1,rusza-16edycja-nagrod-naukowych-polityki.read
•
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility – dla
zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów; 20 czerwca
2016;http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/
•
Stypendia L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki; termin składania wniosków: 24 czerwca
2016; http://www.lorealdlakobietinauki.pl/regulamin.php
•
Australia – stypendia Rządu Australijskiego dla doktorantów i osób po doktoracie; termin: 30
czerwca 2016;https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-andFellowships/Applications/Pages/Applications.aspx
•
Tajwan - stypendia MSZ Tajwanu dla doktorantów, dr, prof. z dziedzin związanych z
regionem; termin: 30 czerwca 2016;http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about.aspx
•
Konkurs PGNiG „Młodzi Innowacyjni”; termin: 30 czerwca;http://www.pgnig.pl/mlodziinnowacyjni-dla-pgnig
•
Japonia – stypendia dla osób po doktoracie; termin: 31 sierpnia 2016;http://www.mifjapan.org/fellowship/announcement/?hl=en
•
Wybrany kraj – granty Marii Skłodowskiej-Curie; termin: 14 września 2016; European
Fellowships: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638
•
Global Fellowships: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643
•
Różne kraje – stypendia EMBO na krótkie pobyty badawcze; wnioski można przesyłać cały rok,
min. 3 msc. przed planowaną wizytą; http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/shortterm-fellowships#about
•
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INFO WEEK I SPOTKANIE PARTNERSKIE 28 CZERWCA W BRUKSELI DOTYCZĄCE
TEMATYKI AGRO-FOOD
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych EU informuje, że w dniach 27-29 czerwca
odbędzie się w Brukseli Info week a 28 czerwca spotkanie partnerskie do konkursu na 2017 rok.
Międzynarodowe spotkanie informacyjno-partnerskie w dniu 28 czerwca poświęcone konkursom
w obszarze Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód
śródlądowych oraz biogospodarka w ramach programu Horyzont 2020.
Więcej informacji o spotkaniu partnerskim oraz info week’u tutaj.
Miejsce spotkania:
Bruksela, Charlemagne building
Rejestracja na spotkanie tutaj.
Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne, wymagana jest natomiast rejestracja od dnia 1 maja br. do
wyczerpania miejsc, lub nie dłużej niż do 1 czerwca.

UCZESTNICTWO POLSKI W PROGRAMIE HORYZONT 2020 – RAPORT
Regionalny Punkt Kontaktowy informuje, że Zespół Analiz i Statystyk Krajowego Punktu Kontaktowego
Programów Badawczych UE przygotował kolejne wydanie statystyk uczestnictwa w Programie
Ramowym HORYZONT 2020.
Raport

zawiera

statystyki

dla

200

konkursów Programu

Ramowego

HORYZONT

2020,

przeprowadzonych przez Komisję Europejską (KE) od 13 grudnia 2013 roku i obejmuje złożone
i ocenione wnioski (przed 30 maja 2015 r.) oraz projekty, dla których umowy o dofinansowanie (Grant
Agreement) zostały zawarte przed 26 lutego 2016 r.
Opracowanie zostało rozszerzone o porównanie i analizę danych statystycznych Polski i Holandii,
a także przedstawiono podstawowe dane statystyczne dotyczące Krajów Grupy Wyszehradzkiej.
Zapraszamy do lektury raportu Statystyki uczestnictwa Polski w Programie Ramowym HORYZONT 2020
(po 200 konkursach).
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WYNIKI KONKURSU INSTRUMENT MŚP FAZA I
Europejska agencja EASME ogłosiła wyniki naboru wniosków z 24 lutego 2016 r. do Fazy 1
Instrumentu MŚP.
189 innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw z 26 krajów zostało wybranych do finansowania
w ramach Fazy 1 Instrumentu MŚP. Wśród beneficjentów znalazło się 10 firm z Polski.
8 zwycięskich projektów będzie koordynowane przez polskie MŚP, natomiast dwa projekty z udziałem
Polaków będą realizowane we współpracy z partnerami z Niemiec i z Wielkiej Brytanii.
Więcej informacji na stronie EASME.

NOWA INICJATYWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DLA MŚP
W ramach programu Horyzont 2020 Komisja Europejska uruchomiła nową inicjatywę wsparcia małych
i średnich przedsiębiorstw.
90 dynamicznie rozwijających się MŚP i start-up’ów będzie mogło zatrudnić naukowca z zagranicy,
który pomoże realizować innowacyjny pomysł.
Celem SME Innovation Associate programu jest wsparcie finansowe innowacyjnych mikro, mały
i średnich firm oraz start-upów w pozyskaniu doświadczonych specjalistów. Koszty związane
z zatrudnieniem naukowca z zagranicy ze stopniem minimum doktora, w okresie od września 2017 do
sierpnia 2018 roku, poniesie Komisja Europejska.
Wnioski można składać do 30 czerwca br. Szczegóły na stronie Komisji Europejskiej
Źródło: KPK

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
W wyniku powstania planu inwestycyjnego dla Europy (Plan Junckera), w ramach tzw. okienka dla MŚP,
przedsiębiorcy uzyskali dostęp do korzystnych źródeł finansowania, na które łącznie przeznaczono 670
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mln złotych. Komisja Europejska oferuje wspomnianą pomoc w ramach dwóch programów: Horyzont
2020 (wsparcie dla działalności badawczo-innowacyjnej, podejmowanej w firmach bądź we współpracy
z nimi) oraz COSME (pomoc w zwiększaniu konkurencyjności, przede wszystkim przedsiębiorstw z
sektora MŚP). Pierwszym pośrednikiem, który oferuje związane z ww. wsparcie jest Raiffeisen-Leasing
Polska.
Więcej informacji tutaj.

KONKURSY TEAM I TEAM-TECH
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłosiła kolejne edycje konkursów TEAM i TEAM-TECH dla
instytucji naukowych, jak i firm z całego świata, w ramach których można zdobyć finansowanie na
innowacyjne badania. Łączna kwota budżetów ww. konkursów wynosi 54 mln złotych. Aplikować o
dofinansowanie mogę jedynie naukowcy posiadający stopień naukowy doktora (niezależnie od
narodowości). Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach lub
konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce.
Termin składania wniosków: do 20 czerwca br.
Więcej informacji tutaj.
Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Opracował: Mikołaj Zadrożny

