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OFERTY STYPENDIALNE 

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

 GRANTY MSCA - individual fellowship; termin: 12 września 2018; 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202 
0/calls/h2020-msca-if-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF2018/1/1/1/default-

group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Closed/1/1/0/defaultgroup&+identifier/desc  

 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; 
termin: 15 września 2018; 
http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships  
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 Konkursy NCN; termin: 17 września 2018; 
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram  

 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/Ferna 
ndBraudelSeniorFellowships/Index.aspx  

 Belgia - stypendium dla post-doc’ów w ramach MSCA; termin: 15 października 
2018; https://if-at-ulb.ulb.be/  

 USA - stypendium fundacji Kościuszko na naukę bądź nauczanie w USA; termin: 
31 października 2018; https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/?  

 Islandia – stypendium w Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies; termin: 
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-term-fellowships#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  

 

 

AKTUALIZACJA PROGRAMÓW PRACY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 

 

Komisja Europejska zaktualizowała Programy Pracy (Work Programmes) 2018-2020. Jeżeli ktoś 

planował, bądź planuję aplikować o środki w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 zachęcamy 

do sprawdzenia zmian. Wszystkie zaktualizowane Programy Pracy są oznaczone symbolem „_v2″. 

Więcej informacji tutaj. 

 

OTWARTY KONKURS ERA CHAIRS 

 

26 lipca 2018 r. został otwarty nabór wniosków w konkursie WIDESPREAD-04-2019: ERA Chairs. 

Instrument ERA Chairs dedykowany jest uniwersytetom i innym instytucjom badawczym, a jego celem 

jest wsparcie tych jednostek w pozyskaniu i utrzymaniu wysokiej jakości kadry naukowej oraz 
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wdrożenie zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia trwałej doskonałości naukowej jednostki. 

Stanowiska ERA Chairs powinni obejmować wybitni naukowcy w wybranej (i dowolnej) dziedzinie 

badań, którzy powołają w jednostce nowy zespół naukowy i będą prowadzić badania na najwyższym 

światowym poziomie. Przewidywanym efektem takich działań będzie m.in. wzrost doskonałości 

naukowej jednostki oraz zwiększenie jej skuteczności w pozyskiwaniu dalszego finansowania. 

Budżet konkursu: 30 mln euro 

Maksymalne dofinansowanie projektu: 2,5 mln euro na okres do 5 lat 

Termin zamknięcia konkursu upływa 15 listopada 2018.  Wnioski składane są elektronicznie, 

poprzez Participant Portal. Na tej stronie znajdują się również niezbędne informacje konkursowe, w 

tym często zadawane pytania. 

Źródło: KPK

 

NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE ZDROWIE 2019  

 

26 lipca 2018 r. został otwarty nabór wniosków w konkursie Better Health and care, economic growth 

and sustainable health systems (14 tematów) oraz Digital Transformation in Health and Care (1 

temat). 

Terminy składania wniosków to: 

 2 października 2018 w przypadku procedury dwuetapowej (tematy: SC1-BHC-01-2019, SC1-

BHC-02-2019, SC1-BHC-14-2019, SC1-BHC-19-2019, SC1-BHC-22-2019, SC1-BHC-25-

2019 i SC1-BHC-30-2019) 

 14 listopada 2018 (temat SC1-DTH-10-2019-2020), procedura jednoetapowa 

 16 kwietnia 2019 (tematy SC1-BHC-07-2019, SC1-BHC-10-2019, SC1-BHC-13-2019, SC1-BHC-

28-2019, SC1-BHC-31-2019, SC1-BHC-32-2019, SC1-HCO-01-2019-2020 i SC1-HCO-15-2019), 

procedura jednoetapowa. 

Jednocześnie oficjalnie ogłoszono uaktualniony Program Pracy w obszarze Zdrowie, zmiany 

demograficzne i dobrostan. Program Pracy zawiera aktualną tematykę konkursów na rok 2019 oraz 

propozycje tematyki konkursowej na rok 2020. 

Źródło: KPK 
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DIGITAL OPPORTUNITY TRAINEESHIPS – POMOC DLA FIRM W ZNALEZIENIU 

SPECJALISTÓW DS. TECHNOLOGII CYFROWYCH 

 

Wiedza z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, analizy danych i uczenia maszynowego jest dziś 

potrzebna nie tylko w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), ale także w 

bankowości, produkcji, rolnictwie czy służbie zdrowia. Znajomość obsługi komputerów jest też jednym 

z podstawowych warunków do zapewnienia konkurencyjności europejskich firm na szybko 

zmieniającym się rynku globalnym. 

Komisja Europejska chce zachęcić do wzięcia udziału w programie firmy— od małych i średnich po duże 

korporacje — które są w stanie zapewnić studentom szkolenia podczas pracy, ale niekoniecznie 

dysponują środkami i czasem na samodzielną organizację tego przedsięwzięcia. 

Firmy mogą ogłaszać oferty staży na platformach Drop’pin@EURES lub ErasmusIntern, albo 

bezpośrednio przez biura pośrednictwa pracy lub współpracy międzynarodowej na uczelniach. 

Studenci mogą zgłaszać się na dowolne praktyki zawodowe za pośrednictwem swoich uczelni zgodnie 

z ustalonym przez nie harmonogramem i procedurami udziału w stażach Erasmus+. 

Inicjatywa jest finansowana przez Komisję Europejską ze środków Horyzontu 2020 i realizowana w 

ramach programu Erasmus+. Jej uczestnicy będą mogli zyskać cenne doświadczenie zawodowe na 

praktykach w firmach za granicą. Międzynarodowe staże będą dostępne dla studentów wszystkich 

kierunków, chętnych do rozwijania umiejętności cyfrowych. 

Źródło: KPK 

 

ATTRACT - KONKURS NA WSPÓŁPRACĘ NAUKI I PRZEMYSŁU 

Do 31 października trwa nabór wniosków w konkursie organizowanym w ramach projektu ATTRACT. 

Finansowanie w wysokości 100 tys. euro otrzyma 170 innowacyjnych pomysłów technologicznych 

związanych z wykrywaniem i obrazowaniem. Konkurs jest skierowany do wszystkich podmiotów 

prawnych (open to all legal entities) działających na terenie UE bądź krajów stowarzyszonych z 

Programem Ramowym Horyzont 2020. 

Więcej informacji tutaj. 

 

Opracował: Mikołaj Zadrożny 

https://attract-eu.com/attract-call/

