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


USA – Next Generation Internet Explorers, 3-6 msc. wyjazdy dla naukowców i innowatorów (wymóg
min. to tytuł magistra)
Termin: 31 lipca 2019



Niemcy - Sofja Kovalevskaja Award, po doktoracie do 6 lat; każda dziedzina;
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





Szwajcaria (Zurych) – ETH Zurich Postdoctoral Felowships;
Termin: 1 września 2019
Dowolny kraj – stypendia Marii Skłodowskiej-Curie (Horyzont 2020); os. po doktoracie lub 4 lata
doświadczenie w prowadzeniu badań. 2 typy: Granty europejskie oraz granty poza Europę
Termin: 11 września 2019
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Japonia – stypendia Canon Foundation dla doktorantów i osób po doktoracie;
Termin: 15 września 2019



Konkursy NCN: Sonata Bis, Maestro, Uwertura, termin: 17 września 2019
Miniatura na realizację pojedynczego działania naukowego, termin: 30 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



Belgia (Université Libre de Bruxelles) - stypendium post-doc (doktorat lub odpowiednie doświadczenie
badawcze), każda dziedzina
Termin: 1 października 2019



Finlandia – stypendia na badania nad kulturą i j. fińskim; doktoranci i po doktoracie
Termin: 31 października 2019



Islandia – Institute for Icelandic Studies - Snorri Sturluson Fellowships; Termin: 31 października



Niemcy – stypendia Fundacji Humboldta dla naukowców każdej dziedziny:
stypendia do 4 lat po doktoracie oraz stypendia do 12 lat po doktoracie
Termin: aplikacje przyjmowane non-stop



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



Dowolny kraj – stypendia EMBO długoterminowe dla osób po doktoracie; Termin: aplikacje
przyjmowane non-stop



Holandia - Evert Willem Beth Foundation, logika, filozofia nauki, historia logiki
Termin: aplikacje przyjmowane non-stop



Brazylia (São Paulo) – Visitting Researcher Program po doktoracie,
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Termin: aplikacje przyjmowane non-stop
Źródło: KPK

Stypendia Matsumae International Foundation
Do 31 lipca trwa nabór wniosków w programie stypendialnym Research Fellowship Program 2020 ogłoszonym
przez the Matsumae International Foundation. Jest on skierowany do osób z tytułem doktora poniżej 49 roku
życia. Priorytetowymi obszarami są: nauki przyrodnicze, inżynieria i medycyna. Stypendium pokrywa: koszty
utrzymania i badań, ubezpieczenie, koszty biletów do/z Tokio i ryczałt na poczet kosztów rozpoczęcia badań.
Termin składania wniosków upływa 31 Lipca 17.00 czasu japońskiego (JST), aplikacje należy dostarczać pocztą
tradycyjną.
Więcej informacji na temat stypendium tu.
Formularz zgłoszeniowy tu.
Źródło: Matsumae International Foundation

Wypełnij ankietę – wskaż Komisji Europejskiej kierunki działań
Komisja Europejska pracuje nad wdrożeniem nowego, wyjątkowo ambitnego programu wspierającego badania
i innowacje – Horyzontu Europa. Prognozowany budżet przedsięwzięcia, które jest planowane na lata 20212027 ma wynieść 100 mld euro. W ramach działań przygotowawczych KE rozpoczęła konsultacje online.
Uzyskane
odpowiedzi
pomogą
w
opracowaniu
„Planu
Strategicznego”
Horyzontu Europa, który wyznaczy programy prac i tematy projektów w ciągu pierwszych czterech lat programu
Horyzont Europa (2021-2024). Wszyscy zainteresowani przyszłymi priorytetami UE w obszarze badań i innowacji
zaproszeni są do wypełnienia ankiety online do 8 września 2019 r.
Żródło: KPK

EIC Acceleration Pilot zastępuje Instrument MŚP
Od 6 czerwca 2019 innowacyjne firmy mogą starać się o dofinansowanie w wysokości do 17,5 miliona euro
w postaci połączonego grantu i finansowania kapitałowego (equity). Celem Akceleratora jest wsparcie rozwoju
i wprowadzenia przełomowych, wysoko innowacyjnych pomysłów na rynek. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać
się o sam grant (do 2,5 mln euro) bądź grant z komponentem finansowym (do 17,5 mln euro). O wsparcie można
będzie się starać wyłącznie samodzielnie. Przedsiębiorcy sami nadal określają tematykę, w ramach którego
opracowują wniosek. Warunkiem dostępu jest posiadanie prototypu (TRL 6). Nowe wzory wniosku są już
dostępne na portalu Funding&Tender Opportunities.
Akcelerator uzupełnia EIC Pathfinder, który zastąpi FET-Open i FET-Proactive, oferując wsparcie w wysokości
do 4 mln euro na promowanie współpracy, interdyscyplinarnych badań i innowacji w zakresie inspirowanych
naukowo i radykalnie nowych technologii przyszłości. Dotacje te są przeznaczone dla konsorcjów.
Faza I Instrumentu MŚP zostanie całkowicie wygaszona po 5 września 2019.
Więcej na temat EIC Accelerator Pilot.
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Źrodło: KPK

Konkurs European Heritage Awards/Europa Nostra
Do 1 października trwa nabór wniosków na konkurs European Awards/Europa Nostra Awards 2020. Nagrody są
przyznawane w czterech dziedzinach: wybitne projekty ochrony, innowacyjne badania, zaangażowanie
specjalistów i wolontariuszy w dziedzinie dziedzictwa kulturowego oraz wyjątkowe inicjatywy edukacyjne,
szkoleniowe i zwiększające świadomość.
Spośród wybranych projektów zostaną wyłonione dwa, którym zostaną przyznane Grand Prix w wysokości
10 000 euro.
Więcej na temat konkursu tu.
Źrodło: KPK

Program „Projekty Międzynarodowe Współfinansowanie”
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków w ramach Projekty Międzynarodowe
Współfinansowane, który pozwala na finansowanie kosztów projektu do wysokości 90% kosztów
kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę na realizację projektu ze środków krajowych. Celem
programu jest wsparcie uczestnictwa jednostek naukowych w projektach międzynarodowych obejmujących
badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, m.in w ramach:
- programów badawczych Unii Europejskiej (m.in. Horyzontu 2020);
- innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych.
Nabór w trybie ciągłym prowadzony będzie w systemie OSF od 15/07/2019.
Treść komunikatu MNiSW znajduje się tu.
Źródło: MNiSW

Ostatnie konkursy ERA Chairs i Twinning
Informujemy, że pod koniec lipca zostaną otwarte ostatnie konkursy ERA Chairs i Twinning. Tegoroczne edycja
będzie miała rekordowy budżet. Istotnym kryterium jest selekcja przeciwdziałająca koncentracji finansowanych
projektów tylko w krajach Wideningowych co daje polskim instytucjom szansę na zdobycie grantów.
Informujemy również, że planujemy zorganizowanie szkolenia z ERA Chairs i Twinning we wrześniu br.
Aktualny plan pracy z zasadami tegorocznych konkursów znajduje się tu.
Źródło: KPK
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Trwa nabór wniosków na MSCA
Przypominamy, że do 11 i 26 września trwa nabór wniosków w konkursach odpowiednio IF (Individual
Fellowships) i COFUND w programie MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA). Program wspiera
naukowców będących na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze oraz szkolenia
prowadzone w Europie i krajach pozaeuropejskich. Jednocześnie umożliwia instytucjom zatrudnianie badaczy
i udział ich pracowników w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych. Projekty mogą być
realizowane w każdej dyscyplinie naukowej i dotyczyć zarówno badań podstawowych jak i aplikacyjnych.
Podstawowym wymogiem jest międzynarodowa mobilność naukowców. Zachęcamy do zapoznania się
z aktualnymi ofertami, które są publikowane na naszej stronie w zakładce oferty współpracy.

Opracowała: Magdalena Burczyńska

