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OFERTY STYPENDIALNE
Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty grantów i stypendiów dla
naukowców (podane wg terminów składania wniosków):
•
•

•

•

Europa – stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics dla osób
po doktoracie; termin: 30 września 2017; https://fellowship.ercim.eu/information
Włochy (Florencja) – stypendia w European University Institute dla doświadczonych
naukowców o uznanym dorobku; 30 września;
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSeniorFello
wships/Index.aspx
FNP – Granty dla osób po doktoracie: HOMING, POWROTY, FIRST TEAM,TEAM-TECH Core
Facility, TEAM-TECH Core Facility PLUS: http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne; 2
października 2017
Turcja - stypendia TUBITAK dla doktorantów i osób po doktoracie; 6 października;
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/internationalprogrammes/content2216-research-fellowship-programme-for-internationalresearchers
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USA – stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla doktorantów i osób po doktoracie; termin: 15
października 2017;www.thekf.org/scholarships/exchange-us
Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów;15 października 2017;
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-tematstypendiow-ministra-zawybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki2017-2018.html
Szwajcaria (CERN) – Doctoral Student Programme – 16 października 2017;
http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme
ERC Starting Grant – grant dlabadaczy od 2 do 7 lat po doktoracie; 17 października 2017;
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18630
Włochy - stypendia post-doc w European University Institute; - do 5 lat po doktoracie:
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/MaxWeberFellowships/Ind
ex.aspx - powyżej 5 lat po doktoracie:
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/JeanMonnetFellowshipstermin na oba stypendia: 25 października 2017;
Islandia – stypendium w Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies; 31 października;
http://www.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en
ERC Synergy Grant – dla zespołu 2-4 badaczy; 14 listopada 2017;
https://erc.europa.eu/node/2289
Szwajcaria – stypendia rządowe dla doktorantów i post-doc; termin składania wniosków: 15
listopada 2017; https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/scholarships-andgrants/swissgovernment-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html#2936131
USA – Fulbright Schuman Program, stypendia na pobyty badawcze o tematyce USA-UE; termin:
1 grudnia 2017;http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens

SPOTKANIE BROKERSKIE POŚWIĘCONE TEMATYCE ENERGII ORAZ ENERGETYKI
JĄDROWEJ

24 października br. w Brukseli odbędzie się spotkanie brokerskie poświęcone tematyce energii
i energetyki jądrowej w programie Horyzont 2020. Wydarzenie będzie towarzyszyć dniom
informacyjnym organizowanym dla obu tematów przez Komisję Europejską. Spotkanie jest
organizowane pod kątem konkursów przewidzianych na 2018 rok.
Udział w nim jest doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z europejskimi naukowcami, planującymi
złożenie wniosków projektowych w nowych konkursach oraz do spotkania z urzędnikami Komisji
Europejskiej. Rejestracja na wydarzenie już się rozpoczęła.
Więcej informacji tutaj.
Źródło: KPK
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MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO SKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ
Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC zaprasza do bezpłatnego
korzystania ze swojej infrastruktury badawczej. Oferta skierowana jest do naukowców z następujących
dziedzin:

biologia,

medycyna,

farmakologia,

biotechnologia,

chemia,

fizyka,

elektronika,

nanotechnologia, geologia, ochrona środowiska i inżynieria materiałowa. Wnioski można składać do 2
października br. Oprócz zapewnienia bezpłatnego dostępu do aparatury, Konsorcjum pokrywa
również koszty: podróży i zakwaterowania dwóch naukowców przeprowadzających eksperyment oraz
publikacji wyników wybranych badań.
W ramach naboru można ubiegać się o dostęp do infrastruktur następujących ośrodków:
- Włochy: Synchrotron Elettra,
- Węgry: Budapesztańskie Centrum Neutronowe,
- Chorwacja: Akceleratory Jonów – Instytut Ruđera Boškovicia,
- Austria: Uniwersytet Techniczny w Grazu, Instytut Chemii Nieorganicznej,
- Czechy: Laboratorium Fizyki Powierzchni, Uniwersytet Karola,
- Rumunia: Laboratorium Struktur Atomowych i Wad Materiałów Zaawansowanych, Narodowy
Instytut Fizyki Materiałów,
- Słowenia: Słoweńskie Centrum Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, Narodowy Instytut Chemii.

Więcej informacji tutaj.
Źródło: KPK

KONKURS W RAMACH INICJATYWY EUREKA
Do 9 października br. trwa nabór wniosków projektowych w ramach Inicjatywy EUREKA. Jej celem jest
wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Składane projekty muszą być
ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi
i muszą mieć cywilny cel (brak ograniczeń tematycznych). Wnioski w konkursie mogą zgłaszać
konsorcja, które powinny składać się z co najmniej 2 partnerów, z 2 różnych państw członkowskich
EUREKI. W jego skład mogą wchodzić przedsiębiorstwa (MŚP i duże firmy) oraz uniwersytety czy też
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jednostki badawcze. Dofinansowanie przyznane wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład
wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys. zł (dla całego konsorcjum może wynieść maksymalnie
1 mln zł). Budżet konkursu wynosi 2 mln zł.
Więcej informacji tutaj.
Źródło: NCBiR

POLSKO-NIEMIECKA NAGRODA NAUKOWA NICOLAUS COPERNICUS
Od 1 września do 17 października br. będzie trwać nabór zgłoszeń kandydatów do konkursu w ramach
Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej Copernicus. Jest ona przyznawana przez Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG) oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w uznaniu za wybitne
osiągnięcia naukowe będące owocem współpracy niemiecko-polskiej. Swoje aplikacje mogą przesyłać
naukowcy posiadający stopień naukowy doktora, którzy są zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej
instytucji naukowej. Od kandydatów oczekuje się, by mieli szczególne zasługi dla współpracy
niemiecko-polskiej, łącząc w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu
wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Konkurs ma na celu wyróżnienie najbardziej
aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej, którzy mogą wykazać się wybitnym
dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy.
Więcej informacji tutaj.
Źródło: FNP

MAX WEBER PROGRAMME – NABÓR NA STAŻE PODOKTORSKIE
Do 25 października br. trwa nabór wniosków na staże podoktorskie w ramach programu Max Weber
(Max Weber Programme). Inicjatywa adresowana jest do młodych naukowców, którzy nie wcześniej
niż pięć lat temu uzyskali stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych oraz
społecznych. Osoby zakwalifikowane do udziału w programie, będą mogły odbyć trwający od 12 do 24
miesięcy staż w European University Institute we Florencji. W ramach przyznanego stypendium
organizatorzy zapewniają stypendyście następujące świadczenia:
- stypendium w wysokości do 2 000 euro miesięcznie,
- dodatkowe świadczenie w wysokości 300 euro miesięcznie jeśli stypendysta przyjeżdża
na staż z partnerem oraz 200 euro miesięcznie na każde dziecko, z którym stypendysta przyjeżdża na
staż,
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- pokrycie kosztów podróży do 1 200 euro.
Więcej informacji tutaj.

Opracował: Mikołaj Zadrożny

9/2017(WRZESIEŃ)

