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OFERTY STYPENDIALNE
Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty grantów i stypendiów dla
naukowców (podane wg terminów składania wniosków):
 Estonia – grant dla osób po doktoracie; 31 sierpnia 2016;
http://www.etag.ee/en/funding/mobility-funding/mobilitas-pluss/mobilitas-pluss-post-doctoralresearcher-grant
 Japonia – stypendia dla osób po doktoracie; termin: 31 sierpnia 2016; http://www.mifjapan.org/fellowship/announcement/?hl=en
 Wybrany kraj - ERC Advanced Grant dla doświadczonych naukowców; 1 września 2016;
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620
 Szwajcaria, CERN – stypendia dla absolwentów, doktorantów i doktorów; termin: 5 września
2016; http://jobs.web.cern.ch/join-us/fellowship-programme
 Francja (Research Institute for Exploitation of the Sea) – stypendia dla osób po doktoracie; 9
września 2016; http://wwz.ifremer.fr/institut_eng/Ifremer-careers/Research-grants/Call-forcandidates-for-the-2016-2017-post-doctoral-grants
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 Wybrany kraj – granty Marii Skłodowskiej-Curie; termin: 14 września 2016; European Fellowships:
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638;
Global Fellowships: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643
 Granty NCN: Maestro, Harmonia, Sonata Bis; termin: 15 września 2016;
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
 Meksyk – stypendia Visitting Professor dla osób po doktoracie; 15 września 2016;
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/101340/Visiting_Professor.pdf
 Japonia – stypendia Canon Foundation dla doktorantów i osób po doktoracie; 15 września 2016;
http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships
 Niemcy – staż zawodowy lub naukowy z dziedziny ochrony środowiska; 16 września 2016;
http://www.sds.org.pl/nabor-stypendystow/116-xx-edycja-programu-stypendialnego-dbu-20162017
 Hiszpania (Madryt) – stypendia podoktorskie; 30 września 2016;
http://congresos.fuam.es/fuamcongresos/intertalentum-postdoctoral-programme/home
 Włochy (Florencja) – stypendia w European University Institute; 30 września;
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSeniorFello
wships/Index.aspx
 Europa – stypendia ERCIM dla osób po doktoracie; termin: 30 września 2016;
https://fellowship.ercim.eu/information
 Włochy (Rzym) – stypendia NATO Defense College; 30 września 2016
http://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=4&%23ici
 Turcja - stypendia TUBITAK dla doktorantów i po osób doktoracie; 7 października;
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/2216/contentscope-of-the-support
 USA – stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla doktorantów i osób po doktoracie; termin: 14
października 2016; www.thekf.org/scholarships/exchange-us
 FNP – First Team: http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team; oraz HOMING:
http://www.fnp.org.pl/oferta/homing; 15 października 2016
 Europa – ERC Starting Grant dla osób po doktoracie; 18 października 2016;
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18630
 Włochy – europejski program doktorski – żywność i zdrowa dieta; termin: 24 października 2016;
http://repeat.unite.it/Engine/RAServePG.php/P/25021REP0407

KONKURS NA GRANTY ERC W RAMACH PROGRAMU HORYZONT 2020

Ruszył nabór wniosków do konkursu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research
Council – ERC) na twórcze i nowatorskie pomysły badawcze - ERC Starting Grant 2017. Konkurs jest
skierowany do początkujących naukowców z tytułem doktora (lub równoważnego), posiadających
doświadczenie badawcze obejmujące od 2 do 7 lat pracy naukowej (po uzyskaniu ww. tytułu) oraz
dorobek naukowy wskazujący na duży potencjał i perspektywy rozwoju. Kwota o jaką można się
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ubiegać w ramach ww. konkursu wynosi aż 1,5 mln euro, a w uzasadnionych przypadkach finansowanie
w grancie może sięgnąć nawet 2 mln euro.
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 18 października br.
Więcej informacji na temat grantów ERC w języku polskim tutaj.
Oficjalna strona internetowa Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych: https://erc.europa.eu/

WARSZTATY DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH POZYSKIWANIEM GRANTÓW ERC
Informujemy, że Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN organizuje warsztaty dla osób
zainteresowanych pozyskiwaniem grantów ERC.
Do udziału w warsztatach, których celem jest przygotowanie naukowców do aplikowania o granty
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC), zapraszają 19 września
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz Polska Akademia
Nauk. Zgłoszenia do 2 września.
Program warsztatów oraz więcej informacji tutaj

NOWE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O LOGO HR EXCELLENCE IN RESEARCH
Komisja Europejska zmieniła procedury ubiegania się o logo Human Resources Excellence in Research.
Zmiany mają na celu poprawę jakości i skuteczności działań instytucji oraz wprowadzenie jednolitych
standardów podczas rekrutacji pracowników naukowych w Europie. Nowe zasady dotyczą m.in.
określenia ram czasowych wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania,
wprowadzenia wizyt zagranicznych ekspertów w instytucji w celu oceny postępów prac, zwiększenia
nacisku na otwarte, przejrzyste i oparte o kwalifikacje kandydatów procesy rekrutacji czy też cyklicznej
oceny instytucji w celu zwiększenia jakości podejmowanych działań i wykazania integralności
europejskiej strategii HR z wewnętrzną strategią instytucji.
Specjalny raport, który opisuje nowe procedury (PDF) - obowiązujące od stycznia 2017 roku można
znaleźć tutaj.
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HORYZONT 2020 W 2017 ROKU
Komisja Europejska (KE) poinformowała jak będzie wyglądać alokacja środków z Horyzontu 2020 w
2017 roku. Z łącznej puli 8,7 mld euro przeznaczonej na innowacje i badania naukowe, 11 mln euro
zostało zarezerwowanych na projekty związane z nowymi badaniami nad migracją, a 49 mln euro
sfinansuje badania nad nowymi metodami zapobiegania i walki z terroryzmem i przestępczością
zorganizowaną. Dodatkowo KE uznała politykę klimatyczną za jeden z priorytetów na 2017 rok
(zwłaszcza aspekty związane z tzw. Unią Energetyczną).
Więcej informacji tutaj.
Źródło: Nauka w Polsce

EUROPEJSKA TABLICA WYNIKÓW INNOWACJI 2016
Komisja Europejska opublikowała „Europejską tablicę wyników innowacji 2016”, która przedstawia
analizę innowacyjności członków UE oraz pozostałych krajów europejskich. Państwa członkowskie
zostały sklasyfikowane w oparciu o średnią wyników w zakresie innowacji i zakwalifikowane do
czterech grup:


liderzy innowacji: Dania, Finlandia, Niemcy, Niderlandy, Szwecja;



silni innowatorzy: Austria, Belgia, Francja, Irlandia, Luksemburg, Słowenia, Zjednoczone
Królestwo;



umiarkowanych innowatorów: Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Litwa,
Łotwa, Malta, POLSKA, Portugalia, Słowacja, Węgry, Włochy;



słabi innowatorzy: Bułgaria i Rumunia.

Za najbardziej innowacyjne państwo w Europie uznano Szwajcarię.
Więcej informacji tutaj.

TEAMING – ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR WNIOSKÓW
Komisja Europejska ogłosiła dziś drugą edycję konkursu Teaming for Excellence Phase 1. Jest on
skierowany do instytucji naukowych, które stworzą konsorcja z zagranicznymi ośrodkami. Teaming for
Excellence jest jednym z kluczowych instrumentów inicjatywy Unii Europejskiej – „Upowszechnianie
doskonałości, poszerzanie uczestnictwa” w ramach programu Horyzont 2020 (Spreading Excellence
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and Widening Participation). Wnioski w konkursie WIDESPREAD-04-2017 – Teaming Faza I można
składać do 15 listopada tego roku.
Teaming ma na celu tworzenie nowych centrów doskonałości oraz wzmacnianie potencjału już
istniejących, poprzez współpracę w konsorcjach z najlepszymi europejskimi ośrodkami naukowymi.
Więcej informacji tutaj.
Źródło: KPK

DZIEŃ INFORMACYJNY „TEAMING FAZA I”
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
organizują 23 sierpnia br. w Warszawie dzień informacyjny „Teaming Faza I” poświęcony inicjatywie
„Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa” (Spreading Excellence and
Widening Participation). Podczas wydarzenia zostaną przedstawione informacje i wskazówki dotyczące
procesu aplikowania, zasad uczestnictwa oraz roli jednostki państwowej zaangażowanej w projekt.
Więcej informacji tutaj.
Źródło: KPK

OFERTY WSPÓŁPRACY W RAMACH KONKURSU INDIVIDUAL FELLOWSHIP AKCJI MARIE
SKŁODOWSKIEJ-CURIE
Na naszej stronie internetowej (http://www.uwm.edu.pl/rpk/node/7) znajdują się aktualne oferty
nawiązania współpracy z licznymi ośrodkami zagranicznymi w ramach konkursu Individual Fellowship
akcji Marie Skłodowskiej-Curie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Opracował: Mikołaj Zadrożny

