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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 – granty National Geographic Society; termin: 1 lipca 2017; 
http://www.nationalgeographic.org/grants/how-to-apply 

·      Niemcy - stypendia Bayer Foundation; 18 lipca 2017; http://www.bayer-
foundations.com/en/international-fellowship.aspx   

·      Różne kraje - stypendia EMBO dla osób po doktoracie; nabór ciągły, ale 11 sierpnia 2017 nastąpi 
ocena wniosków;http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-
fellowships#about  

·      Wybrany kraj - ERC Advanced Grant dla doświadczonych naukowców; 31 sierpnia 
2017;http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620  

·      Szwajcaria, CERN – stypendia dla absolwentów, doktorantów i doktorów; termin: 4 września 
2017; http://jobs.web.cern.ch/join-us/fellowship-programme  

·      Szwajcaria, CERN – stypendia dla osób po przerwie w karierze naukowej; 4 września 2017; 
http://jobs.web.cern.ch/job/12347   
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http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620
http://jobs.web.cern.ch/join-us/fellowship-programme
http://jobs.web.cern.ch/job/12347
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·      Japonia - stypendia dla osób po doktoracie; 31 sierpnia 2017; http://www.mif-
japan.org/fellowship/announcement/?hl=en  

·      Włochy (Rzym) – stypendia NATO Defense College; 1 września 2017 
http://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=4&%23ici    

·       Różne kraje - granty Marii Skłodowskiej-Curie; 14 września 2017 
 European fellowship: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638; Global 
fellowship:http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643  

·       Japonia – stypendia Canon Foundation dla doktorantów i osób po doktoracie; 15 września 2017; 
http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships 

·       Europa – stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics dla osób po 
doktoracie; termin: 30 września 2017; https://fellowship.ercim.eu/information 

 

 

 

KONKURSY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH CERTYFIKAT SEAL OF 

EXCELLENCE 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pilotażowy konkurs „Granty dla Seal of Excellence” 

na dofinansowanie projektów na przygotowanie studium wykonalności w ramach poddziałania 2.4.1 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór wniosków trwa do 21 czerwca. Dofinansowanie 

przeznaczone jest dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które w Fazie I Instrumentu MŚP w 

programie Horyzont 2020 uzyskały certyfikat Seal of Excellence. Grant będzie rozliczony na podstawie 

kwoty ryczałtowej. Aplikować mogą przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali ze środków publicznych 

dofinansowania na projekt, którego dotyczy certyfikat oraz nie składali na ten projekt wniosku do Fazy 

2 Instrumentu MŚP. 

Więcej informacji tutaj.   

Źródło: PARP 

 

KONKURS ERC ADVANCED GRANT W RAMACH PROGRAMU HORYZONT 2020 

 

Do 31 sierpnia br. trwa nabór w ramach konkursu ERC Advanced Grants w programie Horyzont 2020. 

Swoje wnioski mogą w nim składać przedstawiciele każdej dziedziny nauki. O grant mogą aplikować 

naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym, dowolnej narodowości, którzy mogą pochwalić się 

istotnymi osiągnięciami naukowymi zdobytymi w przeciągu ostatnich 10 lat kariery. Kluczowym 

http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
http://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=4&%23ici
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kryterium przy ocenie złożonych wniosków jest doskonałość naukowa projektu i wnioskodawcy. 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu, o którą można się ubiegać wynosi 2,5 mln euro. 

Instytucja naukowa, w której będzie realizowany projekt, powinna znajdować się w kraju członkowskim 

Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonym z programem Horyzont 2020.  

Więcej informacji tutaj. 

Źródło: Komisja Europejska 

 

JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK DO ERC? PORADNIK 

Przygotowanie dobrego wniosku o grant ERC jest niełatwym zadaniem. Dzięki uprzejmości dr Karola 

Horodeckiego z Uniwersytetu Gdańskiego, którego wniosek o ERC Starting Grant przeszedł do drugiego 

etapu oceny, publikujemy poradnik, w którym autor zawarł wiele porad, sugestii i ostrzeżeń, 

pozwalających zwiększyć szanse na dobrą ocenę wniosku. Zapraszamy do lektury! 

Źródło: KPK 

  

NABÓR NA PROJEKTY TYPU TWINNING I ERA CHAIRS W OBSZARZE NAUKA Z 

UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA I DLA SPOŁECZEŃSTWA  

 

Projekty typu twinning polegają na wzmocnieniu  określonego obszaru badań w ramach danej 

instytucji z kraju „słabszego” badawczo w danym obszarze, poprzez współpracę z przynajmniej dwiema 

wiodącymi badawczo w danym obszarze instytucjami z zagranicy w dziedzinie wynikającej ze Strategii 

Rozwoju Badań jednostki będącej wnioskodawcą. W ramach tych projektów polscy naukowcy mają 

możliwość współpracować z jednostkami zagranicznymi w celu rozwoju swojej wiedzy i metod 

badawczych w konkretnej dziedzinie naukowej. Maksymalne dofinansowanie o jakie można się 

ubiegać wynosi 1 mln  euro, a projekt może trwać do 3 lata. Wnioski można składać do 15 listopada 

br. 

Projekty typu ERA Chairs mają na celu wsparcie uniwersytetów i instytucji badawczych w zatrudnianiu 

wysokiej klasy specjalistów, których działania mają prowadzić do osiągnięcia doskonałości naukowej w 

określonej dziedzinie.  Wnioski mogą składać samodzielne instytucje naukowe, która chcą utworzyć 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-adg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-ADG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=37066%20.
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nową katedrę badawczą i wzmocnić własną pozycję naukową. Dofinansowanie projektu może wynieść 

maksymalnie 2,5 mln euro i może on trwać do 5 lat. Nabór trwa do 15 listopada br. 

Więcej informacji tutaj. 

Źródło: KPK 

 

STYPENDIA I GRANTY FUNDACJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ 

 

Od 3 lipca do 15 października br. będzie trwać nabór wniosków w ramach konkursu organizowanego 

przez Fundację Kościuszkowską. Do uzyskania są środki na stypendia i granty badawcze na studia, 

badania oraz staże dydaktyczne na uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego w 

Stanach Zjednoczonych.  

Konkurs realizowany jest trzech kategoriach: 

1) wyjazd badawczy (staż naukowy) przeznaczony dla naukowców, specjalistów oraz artystów ze 

stopniem naukowym doktora, ze wszystkich dziedzin nauki, 

2) granty badawcze dla kandydatów, którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora. W 

programie mogą wziąć udział naukowcy, specjaliści i artyści wszystkich dyscyplin oraz dziedzin,  

3) wykłady i projekty badawcze dla wykładowców akademickich (ze wszystkich dziedzin nauki), 

których zadaniem obok realizowanego przez siebie projektu badawczego, będzie także 

prowadzenie wykładów. 

W zależności od długości stażu, przyznawane są stypendia w wysokości od 7 650 do 25 500 dolarów 

amerykańskich. Ze stypendium pokrywane mogą być m.in. koszty podróży, zakwaterowania, 

ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego. 

 

Więcej informacji tutaj. 

Źródło: Fundacja Kościuszkowska 

 

 

 

 

 

http://www.kpk.gov.pl/?p=37032
https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/
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KONKURS NA STYPENDIA FUNDACJI KONRADA ADENAUERA 

 

Do 15 lipca br. można składać wnioski w ramach konkursu o stypendium Konrada Adenauera. Mogą je 

otrzymać osoby z całego świata pracujące nad swoim doktoratem w dowolnej dziedzinie nauk. 

Stypendia te są przyznawane w wysokości 1 350 euro miesięcznie. Istnieje także możliwość otrzymania 

dodatkowego comiesięcznego wsparcia w wysokości 100 euro oraz pokrycia kosztów podróży. 

Konkurs adresowany jest do osób, które m.in.:  

- osiągają ponadprzeciętne wyniki egzaminów w szkole i uniwersytecie oraz posiadają uprawnienia do 

kontynuowania studiów doktoranckich, 

- identyfikują się z wartościami, treścią polityczną i motywami uznawanymi przez Fundację Konrada 

Adenauera (blisko związaną z niemiecką partią CDU), 

- są zaangażowane w pracę wolontariacką, 

- pragną nawiązania wymiany z innymi grupami językowymi i kulturowymi. 

 

Więcej informacji tutaj. 

 

Opracował: Mikołaj Zadrożny 

https://www.research-in-germany.org/en/infoservice/newsletter/newsletter-2017/june-2017/doctoral-scholarships-from-the-konrad-adenauer-stiftung.html?mc=Newsletter.june2017.konrad-adenauer.Header

