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SZKOLENIE
„Jak napisać dobry wniosek w konkursie Twinning z Programu
Horyzont 2020?”
które odbędzie się: 28.09. (piątek) w godz. 10:30– 14:30 w Hotel Park
al. Warszawska 119
Szkolenie skierowane jest do osób przygotowujących wnioski projektowe w konkursie TWINNING,
którego celem jest wzmocnienie potencjału instytucji w określonej dziedzinie badań poprzez
utworzenie powiązań z co najmniej dwiema instytucjami, które w tym obszarze mają wiodącą pozycję
na poziomie międzynarodowym. Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na
stronie www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce „Szkolenia”.
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OFERTY STYPENDIALNE
Granty i stypendia 2018 – nie przegap terminów!
Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (wg terminów składania wniosków):
















ERC Starting Grant: https://erc.europa.eu/funding/starting-grants, ogłoszenie konkursu:
połowa września 2018; termin zamknięcia: 17 października 2018
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/FernandBraudelSeniorF
ellowships/Index.aspx
Belgia - stypendium dla post-doc’ów w ramach MSCA; termin: 15 października 2018;
https://if-at-ulb.ulb.be/
Włochy, stypendia post-doc w European University Institute;
o do 5 lat po doktoracie:
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/MaxWeberFello
wships/Index.aspx
termin: 18 października 2018;
o powyżej 5 lat po doktoracie:
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/JeanMonnetFell
owships; termin: 25 października 2018;
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
FNP – Granty dla osób po doktoracie: TEAM - NET: https://www.fnp.org.pl/oferta/team-net/;
termin: 31 października 2018
ERC Synergy Grant: https://erc.europa.eu/funding/synergy-grants, ogłoszenie konkursu:
połowa września 2018, termin zamknięcia: 8 listopada 2018.
USA – Fulbright Schuman Program, stypendia na pobyty badawcze o tematyce USA-UE;
termin: 1 grudnia 2018; http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/post-doctoralresearch/
Szwajcaria – stypendia rządowe dla doktorantów i post-doc; termin składania wniosków:
grudzień 2018; https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/scholarships-andgrants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html#2936131
Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje; aplikacje przyjmowane non-stop;
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
Europa – EMBO: 2-letnie stypendia podoktorskie; wnioski przyjmowane są cały rok;
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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/fundingawards/fellowships
Dodatkowe linki: http://careers.cern/alljobs

KOMISJA EUROPEJSKA OPUBLIKOWAŁA PROGRAM PRACY DLA ERC

7 września 2018 r. został opublikowany Program Pracy na 2019 r. dla Europejskiej Rady ds. Badań
Naukowych (ERC). Dokument znajduje się na stronie ERC.
Konkurs na granty dla początkujących badaczy (Starting Grants) oraz granty synergii (Synergy Grants)
oficjalnie zostanie ogłoszony 10 września 2018 r., natomiast w chwili obecnej w Portalu Uczestnika
można znaleźć informacje o konkursach oraz dokumenty dla wnioskodawców:


Starting Grant



Synergy Grant

Źródło: KPK

KOMISJA EUROPEJSKA ULEPSZA PILOTAŻ EUROPEJSKIEJ RADY DS. INNOWACJI
Komisja Europejska zaproponowała rozszerzenie w 2019 r. inicjatywy pilotażowej Europejskiej Rady
ds. Innowacji (EIC). Wniosek o rozszerzenie pilota EIC złożyła w lipcu br. Rada Europejska.
Poszerzony program będzie opierać się na pilotażowej strukturze EIC budowanej dla programu
Horyzont Europa. Pilot zostanie wdrożony przy użyciu budżetu 2019-2020 w ramach programu
Horyzont 2020. Dalsze szczegóły dotyczące pilota zostaną opublikowane w ostatnim kwartale 2018
roku.
Pierwsza faza pilotażowego projektu EIC została uruchomiona 27 października 2017 r. w ramach
programu prac Horyzontu 2020 na lata 2018-2020. Jej celem jest wspieranie innowatorów najwyższej
klasy za pośrednictwem Instrumentu MŚP, Fast Track to Innovation, FET Open i Nagród EIC Horizon.
Instrumenty te oferują finansowanie innowacyjnym firmom, a także zapewniają możliwości tworzenia
sieci, mentoringu i coachingu.
Źródło: KPK

NEWSLETTER INFORMACYJNY RPK NR

09/2018(WRZESIEŃ)

ATTRACT – KONKURS NA WSPÓŁPRACĘ NAUKI I PRZEMYSŁU

Aby wypełnić lukę między badaniami podstawowymi a realnymi potrzebami rynku, 1 sierpnia br.
ogłoszony został konkurs na sfinansowanie przełomowych projektów w zakresie pionierskich
technologii obrazowania i czujników. Zaproszenie do składania wniosków skierowane jest do
naukowców, przedsiębiorców i firm. Budżet konkursu wynosi 17 milionów euro.
Projekt ATTRACT sfinansuje 170 przełomowych koncepcji technologicznych w dziedzinie technologii
wykrywania i obrazowania. Zwycięskie projekty otrzymają po 100 tys. euro dofinansowania, aby
zrealizować swój pomysł.
Wnioskodawcy mają trzy miesiące na zgłoszenie swoich pomysłów – ostateczny termin przyjmowania
wniosków upływa 31 października 2018 r.
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 o konkursie na stronie projektu.
Wiele technologii prowadzących do przełomowych innowacji o dużym wpływie na życie ludzi wynika z
badań podstawowych.
Źródło: KPK

ZNAJDŹ PARTNERA BIZNESOWEGO NA PLATFORMIE SPOŁECZNOŚCIOWEJ EIC

Nowa platforma społecznościowa EIC ma być miejscem spotkań i nawiązywania współpracy w oparciu
o profil, zainteresowania i cele biznesowe dla beneficjentów, inwestorów i przedsiębiorstw
zrzeszonych w pilotażowym projekcie EIC. Będzie także służyć jako brama do wszystkich usług Business
Acceleration, w tym do rejestracji na wydarzenia, kontaktów i wymiany informacji.
Firmy finansowane przez EIC będą mogły wymieniać informacje z firmami o podobnych
doświadczeniach, znajdować wspólne tematy i dyskutować. Platforma umożliwi im również
wylistowanie bieżących celów biznesowych na ich profilu i udział w narzędziu ScaleUp UE –
zautomatyzowanej usłudze dopasowywania opartej na profilach firm i inwestorów.
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Inną interesującą funkcjonalnością platformy EIC jest lista wydarzeń, które są organizowane lub
promowane przez członków w grupach, dając tym samym dostęp do nich wszystkim beneficjentom
programów EIC.
Platforma będzie dostępna dla firm, które otrzymały finansowanie w ramach EIC, dla oficerów
projektowych, członków komisji oceniającej II Fazy Instrumentu MŚP, trenerów biznesowych oraz
inwestorów działających w krajach zrzeszonych w programie Horyzont 2020.
Do wymienionych zostaną wysłane zaproszenia do dołączenia do platformy. Jeśli nie dostaniesz
zaproszenia, ale uważasz, że pasujesz do profilu, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej za
pośrednictwem Społeczności EIC.
Źródło: KPK

OSTATNI NABÓR DO KONKURSU W RAMACH MSCA IF POBIŁ WSZELKIE REKORDY

9830 wniosków napłynęło w tegorocznym konkursie MSCA o stypendia indywidualne od naukowców
z całego świata. Tegoroczny konkurs jest pod tym względem rekordowy. Całkowity budżet konkursu
wynosi 273 miliony euro, co pozwoli zaoferować stypendia po ok. 200 tys. euro 1400 naukowcom.
Komisja Europejska ogłosiła 14 września br. wyniki konkursu Marii Skłodowskiej-Curie na granty
indywidualne dla naukowców – MSCA Individual Fellowship (H2020-MSCA-IF-2018). W tegorocznym
naborze napłynęło o 741 wniosków więcej niż rok temu.
Podział wniosków pomiędzy poszczególne panele przedstawia się następująco:


Standard European Fellowships (ST): 7565 wniosków,



Career Restart Panel (CAR): 471 wniosków,



Reintegration Panel (RI): 610 wniosków,



Society & Enterprise Panel (SE): 327 wniosków,



Global Fellowships (GF): 857 wniosków.

Źródło: KPK

Opracował: Mikołaj Zadrożny

