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Aktualne oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki 

 

LIPIEC 2020 

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

 

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

naukowych lub przedsiębiorstwach  

Termin: 20 lipca 2020  

  

• Niemcy – Postdoctoral Networking Tour - wizyty w jednostkach badawczych dla post-doków z 

dziedziny sztucznej inteligencji  

Termin: 16 sierpnia 2020  

  

• ERC Advanced Grant – dla doświadczonych naukowców z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 

lat, w każdej dziedzinie naukowej  

Termin: 26 sierpnia 2020  

  

• Kraje Europy Centralnej i Wschodniej – stypendia DBU dla obywateli i absolwentów szkół 

wyższych w Środkowej i Wschodniej Europie  

Termin: 5 września 2020  

  

• Dowolny kraj - granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie dla naukowców po doktoracie lub 

z co najmniej 4-letnim doświadczeniem w pracy naukowej  

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.facebook.com/RPKOlsztyn
mailto:biurorpk@uwm.edu.pl
http://viaa.gov.lv/eng/post_doc_research_aid/call_for_proposals/
https://www.daad.de/en/the-daad/postdocnet/details-and-application/
https://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620
https://www.dbu.de/2611.html
https://www.kpk.gov.pl/h2020-i-inne-programy/horyzont-2020/excelence-science/msca-skills-and-career-develpoment/granty-indywidualne
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Termin: 9 września 2020  

  

• Konkursy NCN: Sonata Bis - kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień 

naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wnioskowania, Maestro - na projekty 

badawcze dla doświadczonych naukowców 

Termin: 15 września 2020  

  

• Japonia – stypendia Canon Foundation dla doktorantów i osób po doktoracie z dowolnej 

dziedziny  

Termin: 15 września 2020  

  

• Belgia (Université Libre de Bruxelles) - stypendium post-doc (doktorat lub odpowiednie dośw. 

badawcze), każda dziedzina  

Termin: 15 września 2020  

  

• Wspólne Centrum Badawcze (JRC) – otwarty nabór wniosków na dostęp do jądrowej 

infrastruktury badawczej  

Terminy: 30 września oraz 15 października 2020  

  

• Konkurs NCN Miniatura dla osób po doktoracie, na realizację pojedynczego działania 

naukowego: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu 

badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego  

Termin: 30 września 2020  

  

• Włochy (Florencja) – stypendia w European University Institute dla doświadczonych 

naukowców o uznanym dorobku   

Termin: 30 września 2020  

  

• Europa – stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics dla osób 

po doktoracie   

Termin: 30 września 2020  

 

  

• Islandia – Snorri Sturluson Fellowships – stypendia dla badaczy z dziedziny nauk 

humanistycznych na naukę języka islandzkiego, zdobywanie wiedzy o kulturze i społeczeństwie 

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  

  

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis10
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro12
https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
https://if-at-ulb.ulb.be/call-information
https://www.kpk.gov.pl/nabor-wnioskow-na-skorzystanie-z-jadrowej-infrastruktury-badawczej-jrc
https://www.kpk.gov.pl/nabor-wnioskow-na-skorzystanie-z-jadrowej-infrastruktury-badawczej-jrc
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura4
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSeniorFellowships
https://fellowship.ercim.eu/information
https://english.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en
http://www.humboldt-foundation.de/web/programmes-by-target-group.html
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• 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 dla naukowców 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:  

  

• NAWA „Polskie Powroty- edycja COVID-19 – program dla polskich naukowców, w szczególności 

nauki bio-med. i o zdrowiu Termin: 31 sierpnia 2020  

  

• 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  

  

• Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt – stypendia dla post-doków z całego świata, 

nauki społeczno-humanistyczne Termin: 31 października 2020  

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Olsztyn z gratem ERA Chairs 

 

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie zdobył grant wartości 2,5 miliona euro w 

ramach ERA Chairs w programie Horyzont 2020. W trakcie trwania 6-letniego projektu o akronimie 

WELCOME2 planowane jest stworzenie interdyscyplinarnego centrum doskonałości w badaniach 

wykorzystujących narzędzia nutrigenomiki do oceny wpływu odżywiania na genetyczne predyspozycje 

do tzw. chorób dietozależnych. 

Więcej informacji na stronie Instytutu.  

 
Źródło: PAN 

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://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty-2020-edycja-covid-19
https://www.kpk.gov.pl/h2020-i-inne-programy/horyzont-2020/excelence-science/msca-skills-and-career-develpoment/granty-indywidualne
https://piast.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50:applying-to-piast&catid=28&Itemid=307&lang=en
http://pan.olsztyn.pl/2020/07/25-mln-euro-dla-instytutu-na-powolanie-centrum-doskonalosci-w-obszarze-nutrigenomiki/
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___________________________________________________________________________________ 

 

European Heritage Awards 

 

Do 1 października można składać wnioski w konkursie European Heritage Awards/ Europa Nostra 2021. 

Nagrody w tym konkursie ogłoszonym przez Europa Nostra oraz Komisję Europejską są najwyższym 

wyróżnieniem w dziedzinie dziedzictwa kulturowego. Docenione w nim są wybitne projekty ochrony 

przyrody, innowacyjne badania, wieloletnie działania specjalistów i wolontariuszy na rzecz dziedzictwa, 

a także inicjatywy w zakresie podnoszenia świadomości, szkolenia i edukacji.  

Więcej informacji na stronie.  

 
Źródło: Europa Nostra 

___________________________________________________________________________________ 

 

Fundusz EIC oficjalnym podmiotem 

 

23 czerwca 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła Fundusz Kapitałowy Europejskiej Rady Ds. 

Innowacji (EIC – European Innovation Council) jako oficjalnie działający podmiot. Umożliwi to KE 

dokonywanie bezpośrednich inwestycji kapitałowych w firmy w zamian za udziały w nich (na poziomie 

10-25%) w ramach uruchomionego w 2019 roku programu EIC Accelerator.  

Więcej informacji na stronie. 

 
                   Źródło: KE 

            __________________________________________________________________________________ 

 

Wspólne centrum badawcze otwarte 

                      

Wspólne centrum badawcze (JRC – Joint Research Centre) ponownie otwiera swoje infrastruktury dla 

naukowców z różnych organizacji sektora publicznego i prywatnego (uczelni, instytutów badawczych, 

MŚP i innych) zlokalizowanych w krajach członkowskich UE oraz stowarzyszonych z programem 

Horyzont 2020. 

Więcej informacji na stronie.  
 

 

Źródło: KPK  

___________________________________________________________________________________ 

 

European Innovation Scoreboard 2020 

 

Komisja Europejska opublikowała raport European Innovation Scoreboard 2020. Liderem innowacji w 

UE jest Szwecja, za nią plasują się Finlandia, Dania i Holandia. W tym roku Luksemburg (wcześniej silny 

innowator) dołącza do grupy liderów innowacji, a Portugalia (wcześniej umiarkowany innowator) 

dołącza do grupy silnych innowatorów. Polska jest postrzegana jako umiarkowany innowator.  

Na poziomie globalnym Europa już drugi rok zanotowała lepszy wynik niż Stany Zjednoczone.  Oprócz 

USA, UE utrzymuje przewagę nad Chinami, Brazylią, Rosją, Afryką Południową i Indiami. 

http://www.europeanheritageawards.eu/
https://ec.europa.eu/info/news/official-entity-european-innovation-council-equity-fund-high-impact-innovation-2020-jun-22_pl
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access
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Więcej informacji na stronie.  

 
Źródło: KPK 

 ____________________________________________________________________________ 
 

Misje w Horyzont Europa 

 

25 czerwca br. eksperci doradzający Komisji Europejskiej zaproponowali szczegóły potencjalnych misji 

Unii Europejskiej. Misje te to śmiałe cele, do osiągnięcia w ustalonym czasie, a mające na celu sprostać 

niektórym z największych globalnych wyzwań. 

Każda misja UE będzie miała określone ramy czasowe i budżet, w zależności od stopnia trudności. 

Dla każdego z pięciu wyzwań Komisja Europejska powołała Radę Misji, składającą się z maksymalnie 15 

niezależnych ekspertów wysokiego szczebla, którzy będą udzielać porad na temat treści i projektu 

konkretnych misji. Eksperci pochodzą z różnych środowisk, w tym ze środowisk akademickich, 

innowatorów, społeczeństwa obywatelskiego, przemysłu i finansów. 

Więcej informacji na stronie.  

 
Źródło: KE 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

__________________________________________________________________________ 
Opracowała: Magdalena Burczyńska 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/missions-horizon-europe_en

