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Szanowni Państwo! 

Informujemy, że wkrótce przeprowadzimy szkolenia na temat portalu Funding&Tenders, a także 

szkolenie informacyjne o ofertach stypendialnych dla doktorantów. Zapraszamy do sprawdzania 

naszej oferty, która będzie uaktualniana stronie: uwm.edu.pl/rpk w zakładce: Szkolenia. 

 

 

 

 

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki 

WRZESIEŃ 2020 

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

 

 
USA (Nowy Jork) - stypendia Centrum Cullmanów dla naukowców, artystów, pisarzy  
Termin: 25 września 2020  
USA (Harvard University) - Stypendia Nieman Visiting Fellowships dla osób zajmujących się 
dziennikarstwem, bez ograniczeń formalnych i wiekowych   
Termin: 25 września 2020  
Wspólne Centrum Badawcze (JRC) – otwarty nabór wniosków na dostęp do jądrowej infrastruktury 
badawczej  
Terminy: 30 września oraz 15 października 2020  
Konkurs NCN Miniatura dla osób po doktoracie, na realizację pojedynczego działania naukowego: 
badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu 
konsultacyjnego  

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.facebook.com/RPKOlsztyn
mailto:biurorpk@uwm.edu.pl
https://www.nypl.org/help/about-nypl/fellowships-institutes/center-for-scholars-and-writers
https://nieman.harvard.edu/fellowships/nieman-visiting-fellowships/
https://www.kpk.gov.pl/nabor-wnioskow-na-skorzystanie-z-jadrowej-infrastruktury-badawczej-jrc
https://www.kpk.gov.pl/nabor-wnioskow-na-skorzystanie-z-jadrowej-infrastruktury-badawczej-jrc
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura4
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Termin: 30 września 2020  
Włochy (Florencja) – stypendia w European University Institute dla doświadczonych naukowców o 
uznanym dorobku 
Termin: 30 września 2020  
Europa – stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics dla osób po 
doktoracie  
Termin: 30 września 2020  
Kanada - Stypendia podoktorskie Banting Postdoctoral Fellowships z dziedzin: nauki o zdrowiu, nauki 
przyrodnicze, inżynieryjne, społeczne, humanistyczne  
Termin: 1 października 2020  
USA (Harvard University) – Stypendia Radcliffe Institute for Advanced Study dla naukowców, artystów, 
pracowników sektora publicznego i prywatnego  
Termin: 10 września 2020 (nauki humanistyczne, społeczne i sztuka), 1 października 2020 (nauki ścisłe, 
inżynieryjne, matematyka)  
Bułgaria – stypendia bułgarskiego Narodowego Funduszu Nauki dla naukowców po doktoracie lub z 
min. 4-letnim doświadczeniem badawczym  
Termin: 5 października 2020  
Belgia (Walonia) – stypendia BEWARE dla osób po doktoracie lub z 4-letnim doświadczeniem 
badawczym z dowolnej dziedziny  
Termin: 16 października 2020  
Włochy – stypendia podoktorskie European University Institute: Polish Max Weber Fellowship  
Termin: 18 października 2020  
Polish Jean Monnet Fellowship  
Termin: 25 października 2020  
Japonia - Stypendia KUAS-E na studia w Kyoto University of Advanced Science na Wydziale Inżynierii  
Termin: 30 października 2020  
Islandia – Snorri Sturluson Fellowships – stypendia dla badaczy z dziedziny nauk humanistycznych na 
naukę języka islandzkiego, zdobywanie wiedzy o kulturze i społeczeństwie  
Termin: 31 października 2020  
USA (Historic New Orleans Collection) - Dianne Woest Fellowship in the Arts and Humanities dla 
doktorantów i naukowców z dziedzin humanistycznych, kulturoznawstwa i historii związanych z Luizjaną 
oraz the Gulf South  
Termin: 15 listopada 2020  
USA - stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla naukowców i doktorantów z każdej dziedziny  
Termin: 15 listopada 2020  
Hiszpania - Program Tecniospring Industry w Katalonii dla badaczy ze stopniem doktora i dwuletnim 
doświadczeniem w pracy badawczej lub z 6-letnim doświadczeniem w pracy badawczej  
Termin: 16 listopada 2020  
USA – Fulbright Schuman Program – granty na badania (przed-)doktorskie, tematyka dotycząca Europy, 
Unii Europejskiej i/lub stosunków USA-UE oraz Fulbright Visiting Scholar Program - granty na badania 
po doktoracie lub wykłady z tematyki stosunków USA-UE, polityki UE lub instytucji UE. Termin: 1 grudnia 
2020  
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  

https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSeniorFellowships
https://fellowship.ercim.eu/information
https://banting.fellowships-bourses.gc.ca/en/home-accueil.html
https://radcliffe.onlineapplicationportal.com/misc/guidelines/
http://www.fni.bg/?q=node/1176
https://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/acteurs-institutionnels/service-public-de-wallonie-services-en-charge-de-la-recherche-et-des-technologies/departement-de-la-recherche-et-du-developpement-technologique/direction-des-programmes-de-recherche/cofund-beware-fellowship/index.html
https://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/Fellowships
https://www.kuas.ac.jp/en/faculty-of-engineering/undergraduate-ap/u-scholarship/
https://english.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en
https://www.hnoc.org/research/prizes-and-fellowships
https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/
http://catalonia.com/innovate-in-catalonia/tecniospringplus/
https://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/pre-doctoral-research/
https://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/post-doctoral-research/
https://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/post-doctoral-research/
https://www.www.humboldt-foundation.de/web/programmes-by-target-group.html
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.html#application
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Termin: aplikacje przyjmowane non-stop  
Brazylia (São Paulo) – Visiting Researcher Program po doktoracie.  
Termin: aplikacje przyjmowane non-stop   

 
Stypendia przyjazdowe:  
  
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt – stypendia dla post-doków z całego świata, nauki 
społeczno-humanistyczne  
Termin: 31 października 2020 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Konsultacje ws. Priorytetów w Horyzont Europa 

 

Komisja Europejska rozpoczęła ostatnie publiczne konsultacje na temat pierwszego planu 

strategicznego dla programu Horyzont Europa. Będzie on podstawą do formułowania programów prac 

i tematów konkursowych na pierwsze cztery lata nowego unijnego programu badań i innowacji. 

Konsultacje w sprawie priorytetów będą trwały do 18 września br.   

Zapraszamy do wypełnienia ankiety.   

 
Źródło: KE 

___________________________________________________________________________________ 

 

State of the Union 2020 - orędzie Przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen 

 

16 września br. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi orędzie, w którym 

podsumuje osiągnięcia minionego roku i przedstawi priorytety na nadchodzący rok. Po przemówieniu 

odbędzie się debata plenarna z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego. 

Wydarzenie będzie transmitowane on-line tutaj.  

Zapraszamy do wzięcia udziału. 

 
Źródło: KE 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ostatni nabór wniosków o granty EIC Accelerator w Horyzont 2020 
 

7 października br. kończy się termin składania wniosków o granty Europejskiej Rady ds. Innowacji – EIC 

Accelerator. To ostatnia w programie Horyzont 2020 runda konkursu. Można się w nim ubiegać o 

dofinansowanie w kwocie do 17,5 mln euro. EIC Accelerator  to pilotażowy program akceleracyjny dla 

małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów ze wszystkich  branż, pochodzących z państw 

członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z  programem  Horyzont 2020. 

Więcej informacji o konkursie na portalu Funding&Tenders. 
 

Źródło: KE  

___________________________________________________________________________________ 

 

https://fapesp.br/en/visiting
https://piast.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50:applying-to-piast&catid=28&Itemid=307&lang=en
https://piast.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50:applying-to-piast&catid=28&Itemid=307&lang=en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/659c5eea-5f1d-341b-482e-92b53222f619
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-smeinst-2018-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047887;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Europejskie Dni Badań i Innowacji – otwarta rejestracja 

 

W dniach 22-24 września odbędą się Europejskie Dni Badań i Innowacji, tym razem w przestrzeni 

wirtualnej. Będą więc w niej mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani, niezależnie od miejsca, w 

którym będą się znajdować. 

W ciągu trzech dni przewidziano intensywne aktywności w ramach współtworzenia polityki, 

prowokujące do myślenia panele dyskusyjne oraz możliwości znajdowania partnerów. 

Pełen program wydarzenia dostępny jest tutaj, a zapisy możliwe są tutaj. 
 

Źródło: KE 

 ____________________________________________________________________________ 
 

NAWA - Granty Interwencyjne  

 

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów 

badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, 

nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub 

istotnych regionalnie. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o 

standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie 

ważnego problemu. Nabór trwa do 31 grudnia 2020 r., bądź do wyczerpania budżetu programu.  

Więcej informacji na stronie NAWA.  

 

 
Źródło: NAWA 

___________________________________________________________________________________ 

 

Misje w Horyzont Europa – konsultacje 

 

Misje w Horyzoncie Europa mają na celu dostarczenie rozwiązań dla niektórych z naszych największych 

wyzwań społecznych, takich jak nowotwory, przystosowanie się do zmian klimatu, zdrowe oceany, 

neutralne klimatycznie miasta oraz zdrowa gleba i żywność. Komisja projektuje i tworzy te misje 

wspólnie z Europejczykami, aby mieć pewność, że misje spełniają ich oczekiwania i potrzeby. W ramach 

tego procesu uruchomiono interaktywną platformę pilotażową, dzięki której każdy może zgłosić własne 

pomysły i głosować na te, które najbardziej mu odpowiadają. Głosowanie trwa do 14 września br.  

Swoje zdanie można wyrazić on-line na stronie. 

 
Źródło: KE 
 

_________________________________________________________________________ 
Opracowała: Magdalena Burczyńska 

file:///C:/Users/100570/Downloads/ec_rtd_research-innovation-days-programme-v4.pdf
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/register
https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa
https://missions-get-involved.ec.europa.eu/

