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Ostatnie konkursy Era Chairs i Twinning w Horyzoncie 2020 - szkolenie 
 

30 września w Hotelu HP Park odbędzie się szkolenie dotyczące ostatnich konkursów Era Chairs i 

Twinning w Horyzoncie 2020. Podczas spotkania odbędą się konsultacje wniosków.  

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona do 30 osób. Rejestracja oraz program będą 

dostępne wkrótce na stronie www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce "Szkolenia". 

 

 
 

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki 

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

 

• Dowolny kraj w Europie - 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 

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.facebook.com/RPKOlsztyn
mailto:biurorpk@uwm.edu.pl
http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620
https://ethz.ch/en/research/research-promotion/eth-internal-programmes/eth-fellowships.html
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643
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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 

• Hiszpania – STARS Post-doctoral programme, superkomputery; obliczenia wielkiej skali. 

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 

doświadczenia badawcze), każda dziedzina. Termin: 1 października 2019 

• Dowolny kraj w Europie - ERC Starting Grant dla naukowców 2- 7 lat po doktoracie w 

dowolnej dziedzinie nauki. Termin: 16 października 2019 

• USA – stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla doktorantów i osób po doktoracie; termin: 31 

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 br. 

• 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, Termin: aplikacje 

przyjmowane non-stop 

 

 

Ankieta dotycząca strategii wdrażania Horyzontu Europa 

Komisja Europejska zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej sposobu wdrażania nowego 

programu Horyzontu Europa.  

https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis9
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro11
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura4
https://www.bsc.es/join-us/excellence-career-opportunities/stars
https://fellowship.ercim.eu/information
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSeniorFellowships
https://if-at-ulb.ulb.be/call-information
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18630
https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/?
https://www.oph.fi/en/education-development/funding-internationalisation/finnish-language-and-culture-studies-foreign
https://english.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
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#application
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
https://www.knaw.nl/en/awards/funds/evert-willem-beth-stichting
http://www.fapesp.br/en/6659
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_Implementation
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Jak powinny wyglądać dokumenty prawne, procesy i narzędzia? Czy można coś uprościć? Jak wdrożyć 

program badań i innowacyjności aby jednocześnie osiągnąć wyznaczone, ambitne cele?  

Komisja Europejska określi sposób wdrażania i sposób zarządzania programem w praktyce. Celem 

Komisji jest  uproszczenie procedur, dostosowanie ich do nowości programu Horyzont Europa, 

przy  zachowaniu wysokiego poziomu.  

Badanie obejmuje cały cykl życia projektu, począwszy od organizacji konkursów, składania wniosków i 

oceny do raportowania i wykorzystania wyników. Komisja zaprasza wszystkich zainteresowanych do 

wzięcia udziału w konsultacjach do 15 września 2019 r. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane w 

dyskusjach podczas Europejskich Dni Badań i Innowacji w Brukseli w dniach 24–26 września. 

Źródło: KPK 

Spotkanie brokerskie w obszarze zdrowia 

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów 

Badawczych UE działający przy Politechnice Śląskiej, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 

Badawczych UE oraz Enterprise Europe Network zapraszają na spotkanie brokerskie pod tytułem: 

„Personalized Medicine for Health in European Research”. 

Podstawowym celem wydarzenia będzie przedstawienie przez reprezentanta Komisji Europejskiej 

możliwości finansowania projektów z zakresu Zdrowia w programie Horizon 2020 oraz  w 

nadchodzącym programie Horizon Europe, a także umożliwienie uczestnikom przedstawienia swoich 

pomysłów na projekty w formie krótkich prezentacji, nawiązania kontaktów międzynarodowych i 

stworzenia konsorcjów projektowych. Spotkanie odbędzie się dnia 23 października 2019 r. w 

Centrum Onkologii w Gliwicach przy  ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 w godzinach 09:30 - 15:00.  

Wszystkie Informacje dotyczące organizowanego wydarzenia można znaleźć pod adresem. Agenda 

spotkania znajduje się tu.  

Źródło: KPK 

Spotkanie brokerskie – Horizon2020 for Circular and Transforming Industry 

9 października w Warszawie odbędzie się spotkanie brokerskie pt. Horizon 2020 for the Circular 

Economy & Transforming Industry (#CETIH2020). Wydarzenie jest skoncentrowane na tematach 

dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym oraz transformacji przemysłu w ramach programu 

Horyzont 2020. Daje możliwość znalezienia partnerów do ostatnich konkursów w ramach programu 

ramowego Horyzont 2020 

Więcej na temat spotkania tu.  

https://healthmeeting2019.io.gliwice.pl/
file:///C:/Users/100570/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W1PF6DHN/23.10.2019%20-%20Agenda.pdf
https://ceti-h2020.b2match.io/
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Źródło: KPK 

EIT szuka liderów innowacji do swojej rady zarządzającej 

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) prowadzi nabór nowych członków kadry 

zarządzającej. W założeniu mają to być liderzy innowacji doświadczeniu we współpracy na szczeblu 

europejskim lub globalnym oraz mobilizowaniu zasobów prywatnych, publicznych lub filantropijnych. 

Rada składa się z 12 członków powołanych przez Komisję Europejską na czteroletnią kadencję. EIT 

jest niezależna w podejmowaniu decyzji i zapewnia strategiczne przywództwo. Trwający obecnie 

nabór ma wyłonić ośmiu członków rady. Do zgłaszania kandydatur zaproszeni są innowatorzy i 

badacze – czołowi naukowcy oraz przedstawiciele biznesu i przedsiębiorcy. Aplikacje można zgłaszać 

do 7 października.  

Więcej informacji na stronie EIT. 

Źródło: KPK 

Dostęp do struktur badawczych Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) 

Do 30 września naukowcy z państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych z programem 

Horyzont 2020 mogą składać wnioski o korzystanie ze światowej klasy laboratoriów w ramach 

Wspólnego Centrum Badawczego KE (JRC). Badacze będą mogli przeprowadzać doświadczenia 

dotyczące np. bezemisyjnej produkcji energii i bezpieczeństwa jądrowego w laboratoriach w Geel w 

Belgii, Isprze we Włoszech, niemieckim Karlsruhe oraz w Petten w Holandii. 

Więcej informacji na stronie. 

Źródło: Komisja Europejska 

Konkurs dla Hubów Innowacji Cyfrowych 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ogłosiło konkurs pt. „Standaryzacja usług Hubów 

Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw”. Jego celem jest 

wyłonienie, rozbudowa i uzupełnienie potencjału ośrodków, które posiadają kompetencje do 

pełnienia roli Hubów Innowacji Cyfrowej (Digital Innovation Hubs), rozumianych jako ośrodki 

świadczące wysokiej jakości usługi wsparcia transformacji cyfrowej. Dzięki realizacji konkursu 

wypracowane zostaną dobre praktyki oraz standardy świadczonych przez DIH-y usług niefinansowego 

wsparcia przedsiębiorców w zakresie produktowej, usługowej oraz organizacyjnej transformacji, 

realizowanej z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Konkurs jest 

częścią Programu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0”. 

Przewidywany budżet konkursu to 30 mln zł. 

https://eit.europa.eu/news-events/news/calling-europes-innovation-leaders-join-eit-governing-board
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access
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O finansowe wsparcie mogą ubiegać się konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz 

podmioty not-for-profit statutowo działające na rzecz innowacyjności. Aplikacje można składać w 

nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2019 r., do godz. 16:00. 

Szczegółowe informacje znajdują się tu.  

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 

Horyzont Europa – zarys przyszłego programu ramowego 

Horyzont Europa (2021-2027) to nowy, ambitny program w zakresie badań i innowacji, który ma 

zastąpić Horyzont 2020. Komisja Europejska zaproponowała by na jego realizację zostało 

przeznaczone 100 mld euro z budżetu UE. Na wiosnę 2019 Parlament Europejski i Rada Europejska 

osiągnęła wstępne porozumienie co do założeń i finansowania Horyzontu Europa. 

Przyszły program w zakresie badań naukowych i innowacji będzie opierał się na misjach, których 

zadaniem będzie wspieranie skuteczności finansowania poprzez dążenie do jasno określonych celów. 

W tym celu Komisja utworzyła 5 misji dla kluczowych wyzwań, takich jak: nowotwory, zmiany 

klimatu, zdrowe oceany, miasta neutralne dla klimatu oraz zdrowa gleba i żywność. Eksperci 

zatrudnieni w misjach będą kształtować, wdrażać i monitorować podejście zorientowane na misję. 

Więcej informacji oraz aktualności na stronie Komisji Europejskiej. 

Aktualna prezentacja dotycząca Horyzontu Europa w języku polskim tu. 

Źródło: Komisja Europejska 

Opracowała : Magdalena Burczyńska 

 

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/przemysl-4-0
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/horizon_europe_pl_-_inwestycje_ktore_ksztaltuja_nasza_przyszlosc.pdf

