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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; nabór ciągły, ale 11 sierpnia 2017 nastąpi 
ocena wniosków; http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-
termfellowships#about  

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

 Japonia - stypendia dla osób po doktoracie; 31 sierpnia 2017; 
http://www.mifjapan.org/fellowship/announcement/?hl=en  

 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  

 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  

 Granty NCN: Maestro, Harmonia, Sonata i Sonata Bis; 15 września 2017; 
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy  

 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  

 Włochy (Florencja) – stypendia w European University Institute dla doświadczonych naukowców 
o uznanym dorobku; 30 września; 
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelS 
eniorFellowships/Index.aspx  

 FNP – Granty dla osób po doktoracie: FIRST TEAM, HOMING i POWROTY: 
http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne; 2 października 2017  

 Turcja - stypendia TUBITAK dla doktorantów i osób po doktoracie; 6 października; 
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content- 
2216-research-fellowship-programme-for-international-researchers  

 USA – stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla doktorantów i osób po doktoracie; termin: 15 
października 2017; www.thekf.org/scholarships/exchange-us  

 Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów; 15 października 2017; 
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-tematstypendiow-ministra-za-
wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki- 2017-2018.html  

 Islandia – stypendium w Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies; 31 października; 
http://www.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en 
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PUBLIKACJA „WPŁYW BREXITU NA BUDŻET PR HORYZONT 2020” 

 

Zespół Analiz i Statystyk Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przygotował 

analizę tworzenia i dystrybucji budżetu programu Horyzont 2020 w świetle dzisiejszego zaangażowania 

Wielkiej Brytanii w działania Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W raporcie pokazano również liczbę 

uczestnictw i zaangażowane środki w projektach, które będą kontynuowane po zakończeniu 

negocjacji.  

 

Publikacja jest dostępna tutaj.   

Źródło: KPK 

 

LETNIA SZKOŁA PISANIA WNIOSKÓW DO H2020 DLA BADACZY Z UKRAINY 

 

W dniach 25 - 28 września w Odessie odbędzie się letnia szkoła pisania wniosków do programów 

Horyzont 2020 oraz Responsible Research and Innovation (RRI), która jest skierowana do badaczy z 

Ukrainy. Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu RI-LINKS2UA, a swoje zgłoszenia na 

wydarzenie można przesyłać do 15 lipca. Szkoła letnia jest skierowana do poczatkujących naukowców 

lub innowatorów (ze stopniem naukowym magistra, którzy nie ukończyły 35. roku życia), pochodzących 

z Ukrainy z instytucji badawczych, uczelni, małych i średnich przedsiębiorstw lub organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego, którzy mają pomysł projektowy lub zainteresowania badawcze 

odpowiednie do tematów grupy roboczej. Wymagana jest również biegła znajomość języka 

angielskiego. Uczestnictwo w letniej szkole jest bezpłatne. Organizatorzy pokryją koszty biletów i 

zakwaterowanie dla osób, których wnioski zostaną zaakceptowane. 

 

Więcej informacji tutaj. 

Źródło: KPK 

 

 

 

http://www.kpk.gov.pl/pliki_udst/Budzet_PR_HORYZONT_2020-Analiza_jego_dystrybucji_w_swietle_BRExitu-358.pdf
https://ri-links2ua.eu/object/call/377
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ZOSTAŃ EWALUATOREM KE 

Komisja Europejska poszukuje ekspertów z fachową wiedzą na temat innowacji i inwestycji, którzy 

jako ewaluatorzy będą wybierać  najbardziej innowacyjne pomysły zgłoszone przez małe  i średnie 

przedsiębiorstwa. 

Jesienią uruchomione zostaną nowe konkursy w ramach pilotażowej Europejskiej Rady Innowacji 

(European Innovation Council), których celem jest zidentyfikowanie firm i przedsiębiorców mających 

potencjał i ambicję rozwoju międzynarodowego. Wnioski o finansowanie z EIC będą oceniane przez 

ewaluatorów z dziedziny innowacji. 

Dlatego też Komisja Europejska chce poszerzyć swoją grupę ekspertów o: 

•  Przedsiębiorców, którzy założyli i rozbudowali innowacyjne firmy na poziomie europejskim lub 

globalnym; 

•  Inwestorów (w tym osoby posiadające doświadczenie w obszarach private equity, aniołowie biznesu 

, crowd funding, kapitał zalążkowy lub kapitał podwyższonego ryzyka); 

•   Ekspertów z doświadczeniem w dziedzinie ekosystemów innowacji (szkoły biznesowe, 

uniwersytety, centra innowacji, akceleratory, itp.). 

 

Więcej informacji tutaj.  

 Źródło: KPK 

  

NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE W PROGRAMIE HORYZONT 2020 – NIEDŁUGO 

KONIEC NABORU WNIOSKÓW 

 

Trwa nabór wniosków do konkursów zawierających badania SSH – Social Sciences and Humanities. 

Nauki społeczne i humanistyczne jako zagadnienie przekrojowe, realizowane są w wielu obszarach 

programu Horyzont 2020. Założeniem jest integracja nauk ścisłych (STEM – Science, Technology, 

Engineering and Mathematics) z SSH, odpowiedzialnymi za rozwiązywanie złożonych problemów 

społecznych w Europie. 

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
http://www.kpk.gov.pl/?p=37484
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24 sierpnia br. kończy się nabór do następujących tematów konkursowych: 

 SEC-18-BES-2017: Acceptance of no gate crossing point solutions 

 SEC-15-BES-2017: Risk-based screening at border crossing 

 SEC-07-FCT-2016-2017: Human Factor for the Prevention, Investigation, and Mitigation of 

criminal and terrorist acts 

 DS-08-2017: Cybersecurity PPP: Privacy, Data Protection, Digital Identities 

 DS-07-2017: Cybersecurity PPP: Addressing Advanced Cyber Security Threats and Threat 

Actors 

 CIP-01-2016-2017: Prevention, detection, response and mitigation of the combination of 

physical and cyber threats to the critical infrastructure of Europe. 

We wrześniu zamykany jest nabór do kolejnych 12 tematów. 

Pełna lista aktualnie otwartych i planowanych do otwarcia tematów konkursowych, zawierających 

badania SSH, dostępna jest na PARTICIPANT PORTAL. 

Nauki społeczne i humanistyczne zawierają w sobie szeroki wachlarz dyscyplin, w tym ekonomię, 

psychologię, nauki polityczne, historię nauki kulturowe, jak również prawo i etykę. 

Komisja Europejska opublikowała do tej pory dwa raporty podsumowujące dotychczasowy stan 

integracji SSH w programie Horyzont 2020. Dostępne są one dla konkursów 2014 oraz 2015. 

Konsorcjum projektu Net4Society, zrzeszającego punkty kontaktowe 6. Wyzwania Społecznego, 

przygotowało również zestaw dokumentów przydatnych dla naukowców z obszaru SSH, które ułatwią 

znalezienie właściwych tematów konkursowych we wszystkich obszarach H2020: 

 Factsheets 

 Opisy tematów dla SSH w konkursach 2017 

 Przykłady realizacji projektów z aspektem SSH w różnych Wyzwaniach Społecznych H2020 

 

Źródło: KPK 

 

Opracował: Mikołaj Zadrożny 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sec-18-bes-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sec-15-bes-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sec-07-fct-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sec-07-fct-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ds-08-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ds-07-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ds-07-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/cip-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/cip-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ftags/ssh.html#c,topics=flags/s/SSH/1/1&+callStatus/asc
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/other_pubs/integration_ssh_h2020.pdf
https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/acac40f5-e84b-11e6-ad7c-01aa75ed71a1
http://www.net4society.eu/
http://www.net4society.eu/_media/170110_Factsheet_Expert%20meeting_INTEGRATION_def.pdf
http://www.net4society.eu/_media/SSH_opportunities_document_update2017.pdf
http://www.net4society.eu/_media/Net4Society4_D3_3_Factsheets_SSH_Integration_inclSC3.pdf

