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OFERTY STYPENDIALNE 

Granty i stypendia 2018 – nie przegap terminów! 
Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (wg terminów składania wniosków): 
 

 Różne kraje - stypendia EMBO dla osób po doktoracie; nabór ciągły, najbliższy termin: 2 
sierpnia 2018 nastąpi ocena wniosków; http://www.embo.org/funding-
awards/fellowships/long-term-fellowships#about 

 Wybrany kraj - ERC Advanced Grant dla doświadczonych naukowców; termin: 30 sierpnia 
2018; http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620 

 Japonia - stypendia dla osób po doktoracie; termin: 31 sierpnia 2018; http://www.mif-
japan.org/fellowship/announcement/?hl=en 

 Włochy (Rzym) – stypendia NATO Defense College; termin: 1 września 2018 
http://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=4&%23ici 

 Japonia – stypendia Canon Foundation dla doktorantów i osób po doktoracie; 15 września 
2018; http://www.canonfoundation.org/programmes/researchfellowships 

 Konkursy NCN; termin: 17 września 2018; https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-
nauki/konkursy/harmonogram 
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 Europa – stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics dla osób 
po doktoracie; termin: 30 września 2018; https://fellowship.ercim.eu/information 

 Włochy (Florencja) – stypendia w European University Institute dla doświadczonych 
naukowców o uznanym dorobku; termin: 30 września 2018; 
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSeniorF
ellowships/Index.aspx 

 Islandia – stypendium w Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies; 31 października 2018; 
http://www.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en 

 Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje; aplikacje przyjmowane non-stop; 
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/internationalprogrammes/content-
2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-onsabbatical-leave 

 Europa – EMBO: 2-letnie stypendia podoktorskie; wnioski przyjmowane są cały rok; 
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-termfellowships#about 

 Dowolny kraj - stypendia European Molecular Biology Organisation dla naukowców na 
każdym etapie kariery; aplikacje przyjmowane non-stop; http://www.embo.org/funding-
awards/fellowships 

 

 

TRZY POLSKIE FIRMY DOSTANĄ DOFINANSOWANIE W RAMACH I FAZY INSTRUMENTU 

MŚP 

 

242 małe i średnie przedsiębiorstwa z 30 krajów wybrała w ostatniej rundzie Komisja Europejska do 

finansowania w ramach I Fazy Instrumentu MŚP.  Są wśród nich trzy firmy z Polski. Laureaci otrzymają 

łącznie 12 milionów euro na wprowadzanie na rynek swoich innowacyjnych pomysłów. 

  

Wśród wybranych projektów są m.in.: sensoryczny system informacji zwrotnej w przypadku bólów 

fantomowych, nowa technologia mikrosilników, system kontroli, który zwiększa autonomię 

akumulatorów w rowerach elektrycznych, system komunikacji na odległość dla dronów i narzędzie do 

wyceny start-upów oparte na sztucznej inteligencji. 

Każdy z 239 projektów otrzyma 50 tys. euro na przygotowanie biznesplanu (kilka firm może połączyć 

siły w jednym projekcie). Firmy otrzymają także darmowe wsparcie coachingowe i akceleracyjne. 

Większość zwycięskich projektów jest z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), 

zdrowia i inżynierii. Najwięcej wybranych do finansowania w tej rundzie przedsiębiorstw ma siedziby 

w Hiszpanii (48), we Włoszech (21) i we Francji (18). 

Źródło: KPK 
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HORYZONT EUROPA WYMAGA PROGRAMU DOTYCZĄCEGO NAUKI, SPOŁECZEŃSTWA 

I INICJATYW OBYWATELSKICH – PODPISZ PETYCJĘ! 

 

Pomimo pilnej potrzeby wsparcia finansowania działań dotyczących interakcji pomiędzy nauką a 

społeczeństwem, opublikowany przez Komisję Europejską projekt nowego programu ramowego 

Horyzont Europa nie przewiduje kontynuacji programu poświęconego „Nauce z udziałem 

społeczeństwa i dla społeczeństwa”. 

Dlatego też sieć punktów kontaktowych w obszarze SWAFS (SiS.net), której członkiem jest KPK PB UE, 

wzywa międzynarodową społeczność naukową do połączenia sił i podpisania petycji w celu 

zapewnienia finansowania specjalnego programu poświęconego nauce, społeczeństwu i 

inicjatywom obywatelskim. 

Szczegółowe uzasadnienie oraz możliwość podpisana się pod petycją udostępnione są na stronie 

internetowej SiS.net. 

Zachęcamy do zapoznania się treścią wspomnianego dokumentu oraz podpisania petycji. 

Źródło: KPK 

 

UAKTUALNIONY PROGRAM PRACY: ZDROWIE, ZMIANY DEMOGRAFICZNE I 

DOBROSTAN 2018-2020 

Komisja Europejska opublikowała aktualizacje Programu Pracy w obszarze Zdrowie, zmiany 

demograficzne i dobrostan 2018-2020. 

Więcej informacji na stronie Komisji. 

Źródło: KPK 

 

BUDŻET UE: KOMISJA PROPONUJE INWESTYCJE 9,2 MLD EURO W PROGRAM 

CYFROWA EUROPA 

Komisja Europejska zaproponowała uruchomienie pierwszego w historii programu Cyfrowa Europa i 

zainwestowanie w niego 9,2 mld euro, aby budżet UE na lata 2021–2027 odpowiadał na rosnące 

wyzwania wynikające z cyfryzacji. 

http://www.sisnetwork.eu/
http://www.sisnetwork.eu/about/news/call-for-action-horizon-europe-needs-a-programme-for-funding-science-society-and-citizens_-initiatives
http://www.sisnetwork.eu/about/news/call-for-action-horizon-europe-needs-a-programme-for-funding-science-society-and-citizens_-initiatives
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
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Dzięki strategii jednolitego rynku cyfrowego KE stworzyła ramy regulacyjne, które są dostosowane do 

cyfrowej rzeczywistości. Ramy te należy uzupełnić równie ambitnym finansowaniem i inwestycjami 

przewidzianymi w programie Cyfrowa Europa, aby zwiększyć międzynarodową konkurencyjność UE 

oraz rozwijać i wzmacniać strategiczne zdolności cyfrowe Europy. Te kluczowe zdolności obejmują 

wysokowydajne systemy obliczeniowe, sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo i zaawansowane 

umiejętności cyfrowe, a także zapewnienie ich szerokiego wykorzystania i dostępności w gospodarce i 

w społeczeństwie, zarówno w przypadku przedsiębiorstw, jak i sektora publicznego. 

Źródło: KPK 

 

DARBOVEN IDEE GRANT 2018 - KONKURS DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET 

 

Do 9 września można przesyłać zgłoszenia do konkursu Darboven Idee Grant 2018. Jest on adresowany 

do Polek, które planują stworzenie własnej firmy lub prowadzą własną działalność gospodarczą nie 

dłużej niż trzy lata. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego przedsięwzięcia biznesowego opartego 

na innowacyjnym i niekonwencjonalnym pomyśle. 

Więcej szczegółów tutaj. 

 

 

Opracował: Mikołaj Zadrożny 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_pl
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