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 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ NA FACEBOOKU  

www.facebook.com/RPKOlsztyn 

 

OFERTY STYPENDIALNE 

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty grantów i stypendiów dla 

naukowców (podane wg terminów składania wniosków):  

 

 Japonia – stypendia dla osób po doktoracie; termin: 31 sierpnia 2015;http://www.mif-

japan.org/fellowship/announcement/?hl=en 

 Szwajcaria, CERN, 2 rodzaje stypendiów: 1) stypendia dla absolwentów, doktorantów  

i doktorów; http://jobs.web.cern.ch/join-us/fellowship-programme; 

2) stypendia dla osób po dłuższej przerwie w pracy 

naukowej:  http://jobs.web.cern.ch/job/11433; termin: 7 września 2015 

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.facebook.com/RPKOlsztyn
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
http://jobs.web.cern.ch/join-us/fellowship-programme
http://jobs.web.cern.ch/job/11433
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 Francja (Research Institute for Exploitation of the Sea)– stypendia dla osób po doktoracie; 10 

września 2015; http://wwz.ifremer.fr/institut_eng/Ifremer-careers/Research-grants/Call-for-

candidates-for-the-2015-2016-post-doctoral-grants 

 Wybrany kraj – granty M. Skłodowskiej-Curie; termin: 10 września 2015; European 

Fellowships:http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638; Global 

Fellowships:http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643 

 Japonia – stypendia Canon Foundation dla doktorantów i osób po doktoracie; 15 września 

2015; www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.html 

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

2015;https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-06-15-ogloszenie-konkursow-m7h7sb5 

 Indie – granty na krótkie pobyty; technologie oczyszczania gleby i wód; termin:  

15 września; http://www.tecoproject.eu/index.php/submission 

 Europa – stypendia ERCIM dla osób po doktoracie; termin: 30 września 

2015;https://fellowship.ercim.eu/information 

 Włochy (Florencja) – stypendia w European University Institute; 30 września 

2015;http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSe

niorFellowships/Index.aspx 

 Włochy (Rzym) – stypendia NATO Defense College; termin: 30 września 

2015http://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=4&%23ici 

 Austria (International Institute for Applied Systems Analysis) – stypendium dla osób po 

doktoracie;  termin: 1 października 

2015;http://www.iiasa.ac.at/web/home/education/postdoctoralProgram/Apply/Application-

2014.en.html 

 USA – stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla doktorantów i osób po doktoracie;  

termin: 15 października; www.thekf.org/scholarships/exchange-us 

 Turcja - stypendia TUBITAK dla doktorantów i osób po doktoracie; 19 

października;http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-

programmes/2216/content-scope-of-the-support 

 Europa – ERC Starting Grant dla osób po doktoracie; termin: 17 listopada 

2015; http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18630 

 

  

http://wwz.ifremer.fr/institut_eng/Ifremer-careers/Research-grants/Call-for-candidates-for-the-2015-2016-post-doctoral-grants
http://wwz.ifremer.fr/institut_eng/Ifremer-careers/Research-grants/Call-for-candidates-for-the-2015-2016-post-doctoral-grants
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643
http://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.html
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-06-15-ogloszenie-konkursow-m7h7sb5
http://www.tecoproject.eu/index.php/submission
https://fellowship.ercim.eu/information
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSeniorFellowships/Index.aspx
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSeniorFellowships/Index.aspx
http://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=4&%23ici
http://www.iiasa.ac.at/web/home/education/postdoctoralProgram/Apply/Application-2014.en.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/education/postdoctoralProgram/Apply/Application-2014.en.html
http://www.thekf.org/scholarships/exchange-us
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
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18630
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II KONKURS CLEAN SKY OTWARTY 

Clean Sky 2 jest największym europejskim programem lotniczym. Konkursy są realizowane na zasadach 
obowiązujących w programie Horyzont 2020. Uczestnictwo w nich pozwala nie tylko na otrzymanie 
dofinansowania, ale daje również szansę współpracy z największymi europejskimi firmami lotniczymi. 

Wnioski o dofinansowanie można składać do 18 listopada 2015 r. Budżet konkursu wynosi 57 950 000 
euro. 

 Szczegóły na Participant Portal. 

  Źródło: KPK 

 

JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK NA SZYBKĄ ŚCIEŻKĘ DO INNOWACJI (FTI) 

Executive Agency for SMEs (EASME) zamieściła na kanale You Tube briefing dla ewaluatorów 

oceniających wnioski na Szybka Ścieżkę do Innowacji: 

https://www.youtube.com/watch?v=7miDLwcOfs4 

  

Wszystkie instytucje przygotowujące wnioski projektowe na ten schemat serdecznie zachęcamy do 

obejrzenia relacji, zwłaszcza że kolejny termin składania wniosków upływa 01 września 2015 roku. 

 Schemat Szybka Ścieżka do Innowacji  dedykowany jest innowacjom, które wykazują wysoki potencjał 

do wdrożenia na rynku oraz mają szansę na sukces. Inicjatywa dotyczy pomysłów w dowolnym 

obszarze technologii i jest dostępna dla wszystkich podmiotów prawnych w UE i w krajach 

stowarzyszonych w ramach programu Horyzont 2020. 

Źródło: KPK 

 

 

STRATEGMED – III KONKURS 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło trzeci konkurs w ramach strategicznego 

programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – 

STRATEGMED”. Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w ww. 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp02-2015-01.html
https://www.youtube.com/watch?v=7miDLwcOfs4
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konkursie wynosi 115 milionów złotych. Nabór wniosków w konkursie ma być otwarty 15 

września br. i trwać 42 dni. 

Więcej informacji tutaj. 

 

BEZPŁATNY DOSTĘP DO ZASOBÓW 18 EUROPEJSKICH INSTYTUCJI 

DZIEDZINA - NAUKI PRZYRODNICZE 

Europejski projekt SYNTHESYS (Synthesis of systematic resources) ogłosił konkurs dla naukowców 

zainteresowanych dostępem do zasobów (TAF - Taxonomic Research Facilities) 18 instytutów, 

uniwersytetów i muzeów przyrodniczych z całej Europy w ramach krótkich wizyt badawczych. Koszty 

podróży, pobytu i prowadzenia badań  podczas ww. wizyt pokrywane są z budżetu projektu. 

 

Termin składania wniosków: do 15 października br. 

Więcej informacji tutaj. 

 

EUROPEJSKA PLATFORMA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO UDOSTĘPNIA BEZPŁATNIE 

LABORATORIA BADAWCZE 

Europejski projekt IPERION CH (Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON 

Culture Heritage ) ogłosił konkurs dla naukowców zainteresowanych dostępem do najwyższej 

klasy laboratoriów działających na rzecz badań nad dziedzictwem kulturowym. 

Konkurs obejmuje dostęp do pięciu laboratoriów działających pod wspólną nazwą MOLAB (Advanced 

mobile analytical instrumentations for in-situ non invasive measurements). 

Koszty podróży, pobytu i prowadzenia badań pokrywane są z budżetu projektu. 

Wnioski składać można do 15 września 2015 roku poprzez stronę projektu. 

 

 

OTWARTY KONKURS W RAMACH BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING (BBI 

JU) 

W ramach inicjatywy Bio-Based Industries Joint Undertaking, wspólnego przedsięwzięcia Unii 

Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego, rozpoczęto procedury przyjmowania wniosków 

do drugiego w tym roku konkursu BBI JU w obszarze bioprzemysłu (H2020-BBI-PPP-2015-2-1). 

http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/profilaktyka-i-leczenie-chorob-cywilizacyjnych---strategmed/strategmed-iii-konkurs/
http://www.synthesys.info/access/
http://www.iperionch.eu/trans-national-access
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-2-1.html
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W nowym wezwaniu konkursowym ogłoszono 19 tematów, które skupiają się na działaniach 

wykorzystujących surowce  odnawialne do produkcji użytecznych bioproduktów. Aplikować można w 

ramach trzechinicjatyw: naukowo-innowacyjnej (RIA), innowacyjno-demonstracyjnej (DEMO), oraz 

koordynacyjnej (CSA). 

Szczegółową listę tematów znajdą Państwo na stronie wezwania. 

Ostateczny termin składania wniosków: 3 grudnia 2015 r. 17:00 (czasu brukselskiego). 

 Budżet konkursu: 106 mln euro. 

 Niezbędne wymogi formalne dotyczące uczestnictwa w tym konkursie zostały zawarte 

w dokumencie źródłowym. 

Więcej informacji o konkursie tutaj. 

 Źródło: KPK 

 

STATYSTYKI UCZESTNICTWA POLSKI W PROGRAMIE HORYZONT 2020 

Zespół Analiz i Statystyk Krajowego Punktu Kontaktowego opracował statystyki i analizę uczestnictwa 

Polski w PR HORYZONT 2020 na podstawie danych opublikowanych przez Komisję Europejską 15-go 

lipca zawierających informacje o wnioskach złożonych w odpowiedzi na 112 konkursów i projektach 

zakwalifikowanych do finansowania, dla których umowy grantowe zostały podpisane przez datą 

publikacji bazy. 

Publikacja dostępna jest w sekcji Analizy i statystyki 

Źródło: KPK 

 

 

Opracował: Mikołaj Zadrożny 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-2-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/jtis/h2020-guide-appl15-bbi-ju_en.pdf
http://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/150723_bbi-ju_second-call-for-proposals_2015_press%20release_en.pdf
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=22776

