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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 - stypendia EMBO dla osób po doktoracie; termin:12 sierpnia 2016; 
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about 

·       Estonia – grant dla osób po doktoracie; 31 sierpnia 2016; 
http://www.etag.ee/en/funding/mobility-funding/mobilitas-pluss/mobilitas-pluss-post-doctoral-
researcher-grant    

·       Japonia – stypendia dla osób po doktoracie; termin: 31 sierpnia 2016; http://www.mif-
japan.org/fellowship/announcement/?hl=en 

·       Wybrany kraj - ERC Advanced Grant dla doświadczonych naukowców; 1 września 
2016;  http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620 

 ·       Szwajcaria, CERN – stypendia dla absolwentów, doktorantów i doktorów; termin: 5 września 
2016; http://jobs.web.cern.ch/join-us/fellowship-programme 

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about
http://www.etag.ee/en/funding/mobility-funding/mobilitas-pluss/mobilitas-pluss-post-doctoral-researcher-grant/
http://www.etag.ee/en/funding/mobility-funding/mobilitas-pluss/mobilitas-pluss-post-doctoral-researcher-grant/
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620
http://jobs.web.cern.ch/join-us/fellowship-programme
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·       Francja (Research Institute for Exploitation of the Sea) – stypendia dla osób po doktoracie; 9 
września 2016; http://wwz.ifremer.fr/institut_eng/Ifremer-careers/Research-grants/Call-for-
candidates-for-the-2016-2017-post-doctoral-grants 

·       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 
·       Granty NCN: Maestro, Harmonia, Sonata Bis; termin: 15 września 2016; 

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy 
·       Meksyk – stypendia Visitting Professor dla osób po doktoracie; 15 września 2016; 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/101340/Visiting_Professor.pdf 
·       Japonia – stypendia Canon Foundation dla doktorantów i osób po doktoracie; 15 września 

2016; http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships 
·       Włochy (Florencja) – stypendia w European University Institute; 30 września 2016; 

http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSeniorFello
wships/Index.aspx  

·       Europa – stypendia ERCIM dla osób po doktoracie; termin: 30 września 2016; 
https://fellowship.ercim.eu/information 

·       Włochy (Rzym) – stypendia NATO Defense College; 30 września 2016; 
http://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=4&%23ici 

·       Turcja - stypendia TUBITAK dla doktorantów i po doktoracie; 7 października 
2016; http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-
programmes/2216/content-scope-of-the-support 

 

 

PROGRAM „GRANTY NA GRANTY: PROMOCJA JAKOŚCI – WSPARCIE POLSKICH 

KOORDYNATORÓW W PROGRAMACH BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ” 

 Od 1 lipca 2016 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu pod nazwą „Granty na granty: 

promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”. 

Program ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów 

w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i których wnioski uzyskały wysoką ocenę 

merytoryczną. Ma również wpłynąć na zwiększenie zaangażowania polskich jednostek naukowych w 

przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić je do aktywnego rozwoju i 

budowania konkurencyjności własnej marki. 

Program adresowany jest do jednostek naukowych, które w celu realizacji planowanego projektu w 

ramach jednego z następujących programów badawczych UE: Horyzont 2020, Euratom, Fundusz 

Badawczy Węgla i Stali, zdecydowały się: 

- stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się roli koordynatora w tym projekcie. Konsorcjum 

składać się musi z co najmniej 3 partnerów lub beneficjentów (w tym przynajmniej dwóch z zagranicy, 

http://wwz.ifremer.fr/institut_eng/Ifremer-careers/Research-grants/Call-for-candidates-for-the-2016-2017-post-doctoral-grants
http://wwz.ifremer.fr/institut_eng/Ifremer-careers/Research-grants/Call-for-candidates-for-the-2016-2017-post-doctoral-grants
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/101340/Visiting_Professor.pdf
http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSeniorFellowships/Index.aspx
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSeniorFellowships/Index.aspx
https://fellowship.ercim.eu/information
http://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=4&%23ici
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/2216/content-scope-of-the-support
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/2216/content-scope-of-the-support
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pochodzących z dwóch różnych krajów członkowskich UE lub krajó stowarzyszonych z programem 

ramowym);  

- wejść w skład międzynarodowego konsorcjum i podjąć się roli koordynatora pakietu (Work Package 

Leader) w ramach tego projektu. Przyjęto, że koordynacja pakietu umożliwia polskim zespołom 

naukowym zdobycie wartościowych doświadczeń oraz rozszerzenie sieci kontaktów 

międzynarodowych, co stanowi bezcenne przygotowanie do pełnienia w przyszłości roli koordynatora 

całego projektu. 

Więcej szczegółów tutaj. 

 

JAK SKUTECZNIE APLIKOWAĆ? – PRZEWODNIKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

„Jak skutecznie aplikować? Instrument SME” oraz „Jak skutecznie aplikować? Fast Track to 

Innovation” to dwie najnowsze publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych 

UE przygotowane dla przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania z programu 

Horyzont 2020 w ramach Instrumentu MŚP (Faza 1 i 2) oraz w ramach Fast Track to Innovation. 

Przedsiębiorcy w obu przewodnikach znajdą informacje, kto może aplikować o środki oraz wskazówki, 

jak przygotować wniosek, realizować projekt, a następnie jak go rozliczyć. 

Publikacje opracowali eksperci KPK PB UE. Zespół KPK PB UE stale udziela bezpłatnych konsultacji 

przedsiębiorcom i wszystkim zainteresowanym, którzy chcą aplikować o środki z Horyzontu 2020. 

Przypominamy, że jeszcze w tym roku można składać wnioski w ramach obu inicjatyw. Terminy 

składania wniosków do Instrumentu MŚP do Fazy 1 upływają: 7 września i 9 listopada, do Fazy 2 13 

października. W ramach Fast Track to Innovation wnioski można składać do 25 października. 

Źródło: KPK 

 

INSTRUMENT MŚP – WYNIKI MAJOWEGO KONKURSU 

 Dofinansowanie w ramach 1 Fazy w Instrumencie MŚP otrzyma 166 projektów, w które 

zaangażowane jest 178 małych i średnich przedsiębiorstw z 28 krajów Europy. Wśród beneficjentów 

znalazło się 5 polskich firm. W sumie, w majowym konkursie, zostało złożonych 1975 projektów. 

Na realizację studium wykonalności i biznesplanów każdy projekt otrzyma 50 000 euro. Łącznie, w 

ostatnim rozdaniu Instrumentu MŚP, Komisja Europejska przeznaczy na realizację projektów 8,3 mln 

euro. 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/program-granty-na-granty-promocja-jakosci-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej.html
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/06/instrument-msp-internet.pdf
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/06/manual-FTI-internet.pdf
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/06/manual-FTI-internet.pdf
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=22548
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Najwięcej wniosków zakwalifikowanych do finansowania pochodzi z Hiszpanii – 32. Na drugim miejscu 

pod względem liczby projektów wybranych do finansowania znalazła się Wielka Brytania z 23 

projektami i tuż za nią Włochy z 22 projektami. 

Najpopularniejszym obszarem okazały się technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). Aż 30 

projektów w tym obszarze będzie finansowane. Po 22 projekty wybrano z obszarów transport i systemy 

energetyczne o niskiej zawartości węgla. 

Do tej pory w Instrumencie MŚP przyznano 2116 firmom granty o łącznej wartości 694,8 mln euro. 

Więcej na stronie EASME. 

 

Źródło: KPK 

  

POLSKO-NIEMIECKIE SPOTKANIE NETWORKINGOWE W KOLONII 

We wtorek, 20 września br., w Kolonii odbędzie się  polsko-niemieckie spotkanie „Successful R&I 

between North Rhine-Westphalia and Poland – European Networking Event” poświęcone 

poszukiwaniu partnerów do projektów badawczych i innowacyjnych w ramach programu Horyzont 

2020. Wspomniane spotkanie dotyczy w szczególności następujących obszarów tematycznych: energia 

i środowisko, zaawansowana produkcja, technologie informacyjne i komunikacyjne oraz transport. 

Więcej informacji tutaj. 

  

WIELKA BRYTANIA W PROGRAMIE HORYZONT 2020 

 Jo Johnson, brytyjski minister nauki, oświadczył, że wynik referendum w sprawie wyjścia Wielkiej 

Brytanii z Unii Europejskiej nie ma natychmiastowego wpływu na dalszy udział partnerów z tego kraju 

w programie Horyzont 2020. Brytyjczycy mogą uczestniczyć w programie na dotychczasowych 

zasadach. 

Więcej w oświadczeniu. 

 

UKRAINA DOŁĄCZYŁA DO PROGRAMU EURATOM 

Unia Europejska i Ukraina robią kolejny krok w celu wzmocnienia współpracy w dziedzinie nauki i 

badań. Umowę o włączeniu Ukrainy do programu Euratom podpisał Carlos Moedas, europejski 

komisarz ds. Badań, Nauki i Innowacji orazPavlo Klimkin, Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy. 

http://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-european-commission-invest-86-million-236-innovative-businesses
http://networking2016-nrw-pl.horizon2020.zenit.de/
https://www.gov.uk/government/news/statement-on-higher-education-and-research-following-the-eu-referendum
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Umowa stowarzyszeniowa musi jeszcze zostać ratyfikowana przez ukraiński parlament. Niemniej 

jednak, ukraińskie instytucje i naukowcy będą mogli przyłączyć się do konkursów ogłoszonych w latach 

2016 – 2017 w ramach programu Euratom już jako państwo stowarzyszone. 

Więcej w komunikacje KE. 

Źródło: KPK 

 

ICT PROPOSERS’ DAY 2016 

ICT Proposers’ Day to największe z organizowanych rokrocznie przez Komisję Europejską wydarzenie 

dotyczące ICT i szerokiego zastosowania tych technologii. 

Celem ICT Proposers’ Day jest promowanie badań i innowacji w dziedzinie technologii informacyjno-

komunikacyjnych i rozwijanie ich w ramach programu Horyzont 2020. Na wydarzenie to składają się 

spotkania z przedstawicielami KE, którzy poinformują o najnowszych konkursach – poznamy szczegóły 

Programu Pracy na rok 2017. 

ICT Proposers’ Day 2016 to okazja do spotkania się z naukowcami i przedsiębiorcami z innych krajów 

UE i możliwość omówienia pomysłów na projekty. Na sesjach networkingowych będzie można 

zaprezentować swój pomysł lub zapoznać się z propozycjami innych, nawiązać bezpośrednie kontakty 

a podczas spotkań brokerskich przedyskutować ewentualne formy współpracy. 

Tegoroczna edycja ICT Proposers’ Day odbędzie się w dniach 26-27 września w Bratysławie. 

Więcej szczegółów tutaj. 

Źródło: KPK 

 

KONFERENCJA „BE SMART, THINK BLUE” 

W dniach 19 i 20 września w Gdańsku organizowane jest ważne wydarzenie w obszarze tzw. „blue 

growth” (SC2) i Transportu (SC4) w H2020. 

Organizatorem jest konsorcjum projektu BioHoriozon – koordynacja KPK PB UE oraz Instytut Morski w 

Gdańsku. 

 Wydarzenie oferuje pełnemu zakresowi interesariuszy sektora morskiego – przedsiębiorcom, 

instytucjom badawczym, podmiotom publicznym i organizacjom pozarządowym -  możliwość 

zainspirowania się i współdziałania w celu wzmocnienia Błękitnych Inteligentnych Regionów  (19 

września 2016) oraz szansę nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami, w celu wnioskowania 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?&na=na-270616&pg=newsalert&year=2016
https://ec.europa.eu/digital-single-market/ict-proposers-day-2016
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o środki z funduszy Horyzont 2020 (w związku z otwartymi konkursami) na działania, dotyczące 

Błękitnego Wzrostu (20 września 2016). 

Dlaczego warto wziąć udział: 

 Poznanie najnowszych informacji o rozwoju inteligentnych specjalizacji w sektorze morskim; 

 Nawiązywanie kontaktów i inicjacja współpracy w obszarze badań i technologii morskich; 

 Znajdywanie nowych partnerów handlowych, technologicznych lub do prowadzenia badań; 

 Prezentacja, dyskusja i opracowywanie nowych pomysłów na projekty. 

  

Rejestracja trwa od 15 lipca do 5 września. 

Więcej szczegółów tutaj. 

 

OFERTY WSPÓŁPRACY W RAMACH KONKURSU INDIVIDUAL FELLOWSHIP AKCJI MARIE 

SKŁODOWSKIEJ-CURIE 

 

Na naszej stronie internetowej (http://www.uwm.edu.pl/rpk/node/7) znajdują się aktualne oferty 

nawiązania współpracy z licznymi ośrodkami zagranicznymi w ramach konkursu Individual Fellowship 

akcji Marie Skłodowskiej-Curie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą. 

 

 

Opracował: Mikołaj Zadrożny 

https://www.b2match.eu/smartblue2016
http://www.uwm.edu.pl/rpk/node/7

