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Granty i stypendia CZERWIEC 2019
Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców
(programy są podlinkowane –kliknij w nazwę, aby przejść do strony programu)
•

•
•
•
•
•
•
•

USA – Fulbright STEM Impact Award, stypendia dla badaczy kierujących
projektami oraz nadzorujących pracę innych; dziedziny STEM
Termin: 28 czerwca 2019
Fundacja Nutricia – granty i stypendia dla młodych oraz doświadczonych Badaczy
Termin: 30 czerwca 2019
Różne kraje – granty National Geographic dla doktorantów i pracowników naukowych
Termin: 10 lipca 2019
Niemcy - stypendia Bayer Foundation dla doktorantów i os. po doktoracie
Termin: 14 lipca 2019
Niemcy - Sofja Kovalevskaja Award, po doktoracie do 6 lat; każda dziedzina;
Termin: 31 lipca 2019
Japonia - Matsumae International Foundation; stypendia dla osób po doktoracie
Termin: 31 lipca 2019
Włochy (Rzym) – stypendia NATO Defense College dla doktorantów i os. po doktoracie
Termin: 31 lipca 2019
Wybrany kraj - ERC Advanced Grant dla doświadczonych naukowców o uznanym
międzynarodowym dorobku
Termin: 28 sierpnia 2019
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Dowolny kraj – stypendia Marii Skłodowskiej-Curie; os. po doktoracie lub 4 lata doświadczenie
w prowadzeniu badań. 2 typy: Granty europejskie oraz granty poza Europę
Termin: 11 września 2019
Japonia – stypendia Canon Foundation dla doktorantów i osób po doktoracie;
Termin: 15 września 2019
Europa – stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics dla osób
po doktoracie
Termin: 30 września 2019
Włochy (Florencja) – stypendia w European University Institute dla doświadczonych
naukowców o uznanym dorobku
Termin: 30 września 2019
Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje dla naukowców po doktoracie lub z 5letnim dośw. w prowadzeniu badań;
aplikacje przyjmowane non-stop
Różne kraje EMBO – stypendia European Molecular Biology Organisation krótkoterminowe
dla doktorantów i osób po doktoracie;
aplikacje przyjmowane non-stop
Dowolny kraj – stypendia EMBO długoterminowe dla osób po doktoracie
aplikacje przyjmowane non-stop

Przedsięwzięcie "Granty na granty - promocja jakości III"
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło przedsięwzięcie "Granty na granty - promocja
jakości III". W ramach tego programu dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy projektu,
koordynatorzy pakietu i samodzielni wnioskodawcy, których wniosek projektowy otrzymał wymaganą
ilość punktów (tzw. próg Threshold).
Granty są przeznaczone na:
1. refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie 12
miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, albo dla których w tym okresie
zostały wystawione dokumenty finansowe;
2. sfinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy(według
stanu na dzień złożenia wniosku), którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku
projektowego, w kwocie brutto stanowiącej całkowity koszt dodatku ponoszony przez wnioskodawcę
bez kosztów pośrednich.
Nabór wniosków rozpoczął się 10 czerwca 2019 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym.
Więcej informacji na stronie MNiSW.
Żródło: MNiSW
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Konkurs NGI Explorers
Do 31 lipca br. otwarty jest nabór wniosków do konkursu Next Generations Internet (NGI) Explorers.
Można w nim zdobyć 3-6 miesięczny wyjazd technologiczny do USA, nawiązać współpracę z lokalnym
partnerem a także otrzymać opiekę mentora. Oferta skierowana jest do najlepszych naukowców i
innowatorów z Europy i krajów stowarzyszonych w Horyzoncie 2020. Jego głównym założeniem jest
kształtowanie przyszłego Internetu i zapewnienie stopniowego wdrażania zaawansowanych koncepcji
i metodologii obejmujących dziedziny sztucznej inteligencji, technologii interaktywnych i innych,
przyczyniając się jednocześnie do uczynienia przyszłego Internetu bardziej skoncentrowanym na
człowieku.
Więcej informacji na stronie NGI Explorer.
Źródło: KPK

Europejskie Dni Badań i Innowacji
W dniach 24-26 września br. w Brukseli odbędą się Europejskie Dni Badań i Innowacji. To coroczne
wydarzenie jest świętem unijnych badań i innowacji. Ma na celu zwiększanie świadomości obywateli
UE odnośnie istotności badań i innowacji wobec wyzwań, które stoją przed społeczeństwami.
Plan tegorocznych Dni:
24-26 września konferencja. Obszar tematyczny obejmie ważne problemy nauki, inżynierii, medycyny,
społeczne i środowiskowe. W spotkaniu wezmą udział światowi liderzy przemysłu, finansów, środowisk
naukowych i przedsiębiorców. Prelegentami będą m.in. ministrowie, komisarze UE, członkowie
Parlamentu Europejskiego i naukowcy.
24-26 września Innovative Europe Hub. Ta część będzie stanowiła idealną przestrzeń do spotkań
inwestorów, przedsiębiorców i przedsiębiorstw, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, agencji i
pośredników związanych z szeroko pojętą nauką. Tu odbędą się sesje partycypacyjne i kooperacyjne,
sesje pitchingowe i laboratoria.
25-26 września Wystawa Sciense is Wonderful! Ekspozycja będzie bezpłatna i otwarta, a pokazywać
będzie świat nauki w wieloraki sposób: począwszy od eksperymentów, poprzez demonstracje i
rozmowy z naukowcami.
Więcej informacji na temat wydarzenia oraz rejestracja znajdują się na stronie.
Źródło: KPK

Konkursy w obszarze biogospodarki
Do 4 września można składać wnioski w obszarze biogospodarki w konkursach organizowanych w
ramach Inicjatywy Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) na 2019 rok.
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Wnioski można składać do 21 tematów konkursowych z planowanym budżetem 135 milionów euro.
Więcej o konkursach na stronie.
Źródło: BBI JU

Konkurs na publikację artykułu promocyjnego
NAWA zachęca do udziału w konkursie na publikację na platformie Times Higher Education. Konkurs
skierowany jest do jednostek dydaktycznych i naukowych w Polsce. Aby wziąć udział w Konkursie
należy w terminie od 14.06.2019 do 30.06.2019 roku nadesłać na adres: media@nawa.gov.pl pracę
konkursową, czyli artykuł promujący jednostkę nadsyłającą pracę konkursową lub Polskę jako
atrakcyjną destynację podjęcia studiów.
W razie pytań prosimy o kontakt z media@nawa.gov.pl, regulamin konkursu znajduje się tu.
Źródło: NAWA

Wymiana bilateralna z Indiami
Do 14 sierpnia br. trwa nabór wniosków do wymiany bilateralnej naukowców z Republiką Indii.
Projekty badawcze mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych:
- nauki przyrodnicze;
- inżynieria i technologia;
- nauki medyczne i nauki o zdrowiu;
- nauki rolnicze.
Dofinansowanie może obejmować jedynie koszty wymiany osobowej, a jego maksymalna wysokość
wynosi 35 000 PLN.
Więcej informacji oraz regulamin na stronie NAWA.
Źródło: NAWA
Opracowała Magdalena Burczyńska

