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Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE serdecznie zaprasza na webinarium pt.: 

„INDYWIDUALNE STYPENDIA (INDIVIDUAL FELLOWSHIP) MARIE SKŁODOWSKIEJ-CURIE 

W PROGRAMIE HORYZONT 2020” 

Szkolenie odbędzie się 28 maja na platformie Microsoft Teams. 

 

Więcej informacji wkrótce na stronie: uwm.edu.pl/rpk w zakładce: Szkolenia.  

 
 
 

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki 

 

MAJ 2020 

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

Z powodu epidemii koronawirusa terminy mogą ulegać zmianom – polecamy sprawdzać 

 

• Włochy (Rzym) - stypendia dla doktorantów (kultura rzymska);  Termin: 31 maja 2020  

• USA – Fulbright Senior Award dla pracowników naukowych na realizację samodzielnych projektów 

badawczych lub badawczo-dydaktycznych; Termin: 1 czerwca 2020  

• USA – Fulbright STEM Impact Award, dla badaczy z dziedzin STEM na realizację krótkoterminowego 

projektu oraz poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji  i pisania wniosków grantowych. Termin: 1 

czerwca 2020  

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.facebook.com/RPKOlsztyn
mailto:biurorpk@uwm.edu.pl
https://www.lemmermann-foundation.org/
https://fulbright.edu.pl/senior-award/
https://fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/
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• Włochy (Rzym) – stypendia NATO Defense College dla doktorantów i os. po doktoracie  Termin: 15 

czerwca 2020    

• Konkursy NCN: Opus dla naukowców na każdym etapie kariery; Preludium dla naukowców 

nieposiadających stopnia doktora Termin: 16 czerwca 2020     

• Dowolny kraj – NAWA, stypendia zagraniczne im. Bekkera dla osób po doktoracie  Termin: 18 czerwca 

2020   

• Japonia - Matsumae International Foundation; stypendia dla osób po doktoracie do 49 r.ż.  Termin: 30 

czerwca 2020   

• Japonia – 2021 Research Fellowship Program dla naukowców po doktoracie do 49 r.ż., nauki 

przyrodnicze, inżynieryjne, medyczne Termin: 30 czerwca 2020  

• Polska – NCN i NCBR – Konkurs Tango na projekty wdrożeniowe Termin: nabór w trybie ciągłym        do 

30 czerwca 2020 r. z podziałem na rundy 

• Granty badawcze i stypendia Fundacji Nutricia dla młodych i doświadczonych badaczy z zakresu 

żywienia człowieka; Termin: 30 czerwca 2020 

• Kraje Europy Centralnej i Wschodniej – stypendia DBU dla obywateli i absolwentów szkół wyższych w 

Środkowej i Wschodniej Europie; Termin: 5 września 2020 

• Dowolny kraj - granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie dla naukowców po doktoracie lub z co 

najmniej 4-letnim doświadczeniem w pracy naukowej; Termin: 9 września 2020 

• Niemcy – stypendia Fundacji Humboldta dla naukowców każdej dziedziny: stypendia do 4 lat po 

doktoracie oraz stypendia do 12 lat po doktoracie; Termin: aplikacje przyjmowane non-stop  

• Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje dla naukowców po doktoracie lub z 5-letnim 

doświadczeniem w prowadzeniu badań; 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 

• Brazylia (São Paulo) – Visitting Researcher Program po doktoracie; 

Termin: aplikacje przyjmowane non-stop  

Stypendia przyjazdowe do Polski: 

Stypendia przyjazdowe: 

• NCN konkurs Pols na projekty badawcze dla zagranicznych i polskich naukowców po 

doktoracie, którzy przebywają za granicą przez min. 24 miesiące. Termin: 16 czerwca 2020 

• Granty indywidualne Marii Skłodow    skiej-Curie dla naukowców po doktoracie lub 

z co najmniej 4-letnim doświadczeniem w pracy naukowej, z dowolnego kraju świata i 

każdej dziedziny badań. Termin: 9 września 2020 

___________________________________________________________________________________ 

 

Nowy biuletyn JRC  

 

Zapraszamy Państwa do lektury nowego biuletynu Wspólnego Centrum Badawczego (Joint Research 

Centre – JRC) o nazwie Science Flash for you – Poland. Biuletyn jest dostępny w języku polskim, a jego 

celem jest informowanie decydentów oraz obywateli o działaniach podejmowanych przez JRC.  

Wersja on-line dostępna tu.  

http://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=4&%23ici
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus19
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium19
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera/ogloszenie
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango4
https://fundacjanutricia.pl/dzialalnosc/partnerstwo-i-nauka
https://www.dbu.de/2611.html
https://www.kpk.gov.pl/h2020-i-inne-programy/horyzont-2020/excelence-science/msca-skills-and-career-develpoment/granty-indywidualne
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
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.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/short-term-fellowships#application
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-fellowships
http://www.fapesp.br/en/6659
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/pols?language=en
https://www.kpk.gov.pl/h2020-i-inne-programy/horyzont-2020/excelence-science/msca-skills-and-career-develpoment/granty-indywidualne
https://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=1833&lang=pl
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Źródło: JRC 

___________________________________________________________________________________ 

 

Konkurs NCN na projekty o tematyce związanej z walką z koronawirusem 

 

NCBR otworzył  konkurs, w którym wziąć udział mogą szpitale jednoimienne, konsorcja szpitali 

jednoimiennych lub konsorcja tych szpitali z jednostkami naukowymi. Poziom dofinansowania na 

badania to 100% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja projektu musi rozpocząć się najpóźniej 31 lipca 

2020 roku i maksymalnie może trwać 12 miesięcy. Wnioski można składać do 31 maja 2020 roku. 

Więcej informacji na stronie NCN. 
 

Źródło: NCN 

___________________________________________________________________________________ 

Stypendia Badawcze w Japonii 

 

Japońskie Stowarzyszenie Promocji Nauki zaprasza zainteresowanych naukowców ze stopniem doktora 

(otrzymanym nie wcześniej niż 2 kwietnia 2014 roku) do składania wniosków na długoterminowe (12-

24 miesięcy) stypendia badawcze w Japonii. Pobyt w Japonii powinien rozpocząć się między 1 

października a 30 grudnia 2020 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 czerwca 2020 roku. 

Więcej informacji na stronie PAN.  

 
Źródło: PAN  

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Środki od EIT na innowacje w dobie pandemii 

 

Europejski Instytut Innowacji i Technologii uruchomił 60 mln euro w ramach EIT Crisis Response 

Initiative na finansowanie innowacyjnych projektów i działań umożliwiających rozwiązanie kryzysu 

związanego z pandemią COVID-19.  Inicjatywa nakierowana jest głównie na innowatorów, start-upy, 

scale-upy  oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. W ramach EIT Crisis Response Initiative wspierane będą 

dwa rodzaje projektów: Instrumenty wsparcia ryzyka (Venture Support Instrument) oraz Projekty 

będące reakcją na pandemię (Pandemic Response Projects).  

Więcej informacji na stronie EIT.   
 

 

Źródło: PAN 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Webinaria organizowane przez Regionalne Punkty Kontaktowe i Krajowy Punkt Kontaktowy 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz udziału w webinariach organizowanych przez Regionalne 

Punkty Kontaktowe oraz Krajowy Punkt  Kontaktowy Programów Badawczych UE. Zakres tematyczny 

szkoleń on-line jest szeroki tak aby każdy mógł znaleźć interesujący dla siebie webinar. 

Więcej informacji tu.   
 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ncbr-otwiera-kolejny-front-walki-z-koronawirusem-100-mln-zl-dla-szpitali-jednoimiennych-62589/
https://informacje.pan.pl/index.php/polecamy/2959-stypendia-badawcze-w-japonii-zgloszenia-tylko-do-10-czerwca
https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia
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                    Źródło: KPK  

________________________________________________________________________________________________________________ 

Opracowała: Magdalena Burczyńska 


