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Aktualne oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki 

 

CZERWIEC 2020 

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

 

             • Włochy (Rzym) – stypendia NATO Defense College dla doktorantów i os. po doktoracie  

                            Termin: 30 czerwca 2020    

             • Nagroda im. Prof. Kotarbińskiego; za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych                                                                                                              

                            Termin: 30 czerwca 2020 

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

                            przyrodnicze, inżynieryjne, medyczne są priorytetowe  

             • 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 

• Łotwa – Post-doctoral Research Aid na granty i inne działania realizowane w instytucjach       

       naukowych lub przedsiębiorstwach Termin: 20 lipca 2020 

Szanowni Państwo! 
Informujemy, że obecnie przygotowujemy dla Państwa nowe webinaria i 
zapraszamy do sprawdzania naszej oferty, która będzie uaktualniana stronie: 
uwm.edu.pl/rpk w zakładce: Szkolenia. 
 

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.facebook.com/RPKOlsztyn
mailto:biurorpk@uwm.edu.pl
http://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=4&%23ici
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/nagroda-im-t-kotarbinskiego
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
http://viaa.gov.lv/eng/post_doc_research_aid/call_for_proposals/
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•        Europa – stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics dla osób             

       po doktoracie;  Termin: 30 września 2020 

•        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; jednak nie będą    

              przyjmowane aplikacje na wizyty przed 1 lipca 2020 

• Dowolny kraj – stypendia EMBO długoterminowe dla osób po doktoracie;  Termin: aplikacje  

              przyjmowane 2 razy w roku. Drugi piątek lutego i drugi piątek sierpnia (14.08.2020) 

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

              Termin: aplikacje przyjmowane non-stop 

 

Stypendia przyjazdowe: 

 

• Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-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 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

ERC Advanced Grant – ostatni konkurs w programie Horyzont 2020 

 

Do 26 sierpnia br. trwa nabór do ostatniego konkursu w programie Horyzont 2020 - ERC Advanced 

Grant. Konkurs jest skierowany do naukowców z wszystkich dziedzin naukowych z przynajmniej 10-

letnim, wybitnym dorobkiem naukowym, którzy w projekcie maja rolę Głównego Badacza (PI-Principal 

Investigator). Zakłada się, że PI będą wyjątkowymi liderami pod względem oryginalności i znaczenia ich 

wkładu badawczego.  

Więcej informacji na stronie ERC.  

 
Źródło: ERC 

___________________________________________________________________________________ 

Europejski Zielony Ład – konkurs 

 

Walka ze zmianami klimatu i uczynienie Europy neutralną dla klimatu do 2050 r. jest jednym z głównych 

celów Komisji Europejskiej. 

Aby wesprzeć ten cel, Komisja wzmacnia badania i innowacje związane z Zielonym Ładem za pomocą 

specjalnego zaproszenia do składania wniosków, w ramach obecnego Programu Badań i Innowacji 

Horyzont 2020. Komisja przekaże na ten konkurs ponad 1 mld euro. 

Więcej informacji na stronie.  

 

 
                   Źródło: KE 

            __________________________________________________________________________________ 

https://fellowship.ercim.eu/information
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.html#application
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-fellowships.html#about
http://www.fapesp.br/en/6659
https://www.kpk.gov.pl/h2020-i-inne-programy/horyzont-2020/excelence-science/msca-skills-and-career-develpoment/granty-indywidualne
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en
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EU4HEALTH – nowy program zdrowotny 

                      

Komisja Europejska zaproponowała utworzenie nowego programu zdrowotnego o nazwie EU4HEALTH. 

Ma on przyczynić się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców UE, odporności systemów opieki 

zdrowotnej i promowania innowacji w sektorze zdrowia. Założeniem programu jest również 

wypełnienie luk, które ujawniły się w wyniku kryzysu COVID-19.   

Więcej informacji na stronie.  
 

 

Źródło: KPK  

___________________________________________________________________________________ 

 

Profesura Gościnna NAWA 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do nowego programu – Profesura Gościnna 

NAWA. Jego celem jest wspieranie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej polskich uczelni i 

innych jednostek naukowych, wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych oraz 

kształcenia. 

W ramach programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym 

dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie, oraz stworzenie dla nich grupy 

projektowej. Nabór w tej edycji trwa do 31 lipca br. 

Więcej informacji na stronie NAWA.  

 
Źródło: NAWA 

 ____________________________________________________________________________ 
 

Konkurs dla dostawców platform cyfrowych 
 

European Joint Programming Platform ERA-Net Smart Energy Systems (JPP ERA- Net SES) ogłosił konkurs 

dla dostawców platform cyfrowych (DPPs). 

Poszukiwani są partnerzy ICT, którzy oferują technologie i usługi lub części rozwiązań, które pomagają 

budować inteligentne systemy energetyczne, potencjalnie łącząc je z innymi ekosystemami cyfrowymi. 

Tacy dostawcy zapewniają sprzęt, oprogramowanie i / lub wiedzę dla projektów RDD finansowanych w 

ramach JPP ERA-Net SES. 

Więcej informacji na stronie programu.  

 
Źródło: KE 

__________________________________________________________________________ 
Opracowała: Magdalena Burczyńska 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_20_956
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/profesura-goscinna-nawa-nowy-program-dla-naukowcow
https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Calls/EoI_Digital_Platform_Providers

