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WARSZTATY
„Rozwiń swoją karierę naukową! Oferta EURAXESS i stypendia
międzynarodowe dla młodych naukowców”
Warsztaty skierowane są do doktorantów ze wszystkich wydziałów, w szczególności do osób, które w
tym roku rozpoczęły studia doktoranckie. Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce „Szkolenia”.

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

Włochy - stypendia post-doc w European University Institute;
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- do 5 lat po
doktoracie: http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/MaxWeberFell
owships/Index.aspx
- powyżej 5 lat po
doktoracie: https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/JeanMonnetFe
llowships- termin 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
FNP – stypendia START - roczne stypendia dla doktorantów lub osób po doktoracie; 31
października 2017; https://www.fnp.org.pl/oferta/start/
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/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html#2936131
Niemcy –stypendia DAAD: krótkoterminowe oraz roczne na pobyty badawcze, pobyty
badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich oraz staże artystyczne i pobyty naukowe
dla nauczycieli akademickich; 15 listopada 2017; https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendiado-niemiec/stypendia-dla-doktorantow-i-mlodych-naukowcow
USA – Fulbright Schuman Program, stypendia na pobyty badawcze o tematyce USAUE; termin: 1 grudnia 2017; http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens
Granty NCN: Opus i Preludium; 15 grudnia 2017; https://www.ncn.gov.pl/finansowanienauki/konkursy
Budapeszt – stypendia na badania w Open Society Archives; termin: 10 stycznia 2018;
http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarships-at-osa
Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów; termin: 15 stycznia 2018;
https://www.bfny.org/en/apply
Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – stypendia dla
doktorantów i osób po doktoracie; termin: 31 stycznia 2018
http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program

WSTĘPNE PROGRAMY PRACY NA LATA 2018-2020 W PROGRAMIE HORYZONT 2020

Informujemy, że Komisja Europejska wstępnie opublikowała DRAFT Programu Pracy na lata 2018-2020
dla następujących obszarów:
1. FET - https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme
2. ICT - https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme
3. Transport - https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme
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4. Europa w zmieniającym się świecie https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/whatwork-programme
5. Zdrowie,

zmiany

demograficzne

i

dobrostan

-

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme
6. Instrument MŚP, Fast Track to Innovation - https://ec.europa.eu/easme/en/news/smeinstrument-and-fti-2018-2020-check-draft-work-programme-1
Źródło: KPK

KOMUNIKAT KE DOTYCZĄCY UDZIAŁU BRYTYJSKICH PODMIOTÓW PO BREXICIE W
PROGRAMIE HORYZONT 2020
Komisja Europejska zamieściła na stronie Participant Portal krótki komunikat w sprawie
uczestnictwa brytyjskich podmiotów w programie Horyzont 2020.
„Do czasu opuszczenia UE przez Wielką Brytanię unijne prawo nadal stosuje się wobec i w Wielkiej
Brytanii. Obejmuje to również kwalifikowalność brytyjskich podmiotów prawnych do pełnego udziału
i otrzymania finansowania w ramach działań w ramach programu Horyzont 2020. Należy pamiętać, że
kryteria kwalifikowalności muszą być przestrzegane przez cały okres otrzymywania finansowania.
Jeśli Zjednoczone Królestwo wycofa się z UE w okresie realizowania danego grantu bez zawarcia
porozumienia z UE brytyjscy beneficjenci przestaną być uprawnieni do otrzymania finansowania ze
środków unijnych lub będą zobowiązani do opuszczenia projektu na podstawie art. 50 umowy
grantowej.”

Źródło: KPK

NIEMIECKA CENTRALA WYMIANY AKADEMICKIEJ (DAAD)
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprezentowała ofertę stypendiów wyjazdowych
adresowanych do polskich naukowców. Termin składania wniosków we wszystkich konkursach upływa
w październiku, listopadzie lub grudniu 2017 roku.
DAAD - OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH NAUKOWCÓW
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Stypendia na pobyty badawcze krótkoterminowe (1-6 miesięcy) oraz długoterminowe (7-12 miesięcy)
skierowane do wysoko wykwalifikowanych absolwentów wszystkich kierunków, którzy do momentu
rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra. O stypendium mogą się również ubiegać młodzi
naukowcy z tytułem naukowym doktora (tzw. post-doc). Wnioski można składać do 15 listopada.
DAAD - OFERTA DLA NAUKOWCÓW
Stypendia na pobyty badawcze skierowane do wybitnych naukowców i nauczycieli akademickich ze
wszystkich specjalności ze stopniem naukowym co najmniej doktora,którzy są zatrudnieni na polskiej
uczelni lub w instytucie naukowym.
Wnioski można składać do 15 listopada.
Więcej informacji tutaj.
Źródło: DAAD

EUROPEJSKA NAGRODA DLA INNOWATOREK 2018

Do 15 listopada trwa nabór wniosków w ramach piątej edycji Europejskiej Nagrody dla Innowatorek.
Konkurs adresowany jest do kobiet, które są założycielkami lub współzałożycielkami działającego
przedsiębiorstwa, które korzystało z funduszy europejskich na badania i innowacje. Kryteria wyboru
laureatek dotyczą m.in. oryginalności i zbywalności rozwiniętego produktu lub usługi, ekonomicznego
i społecznego wpływu (mierniki ww. wpływu to m.in. ilość krajów UE w których produkt jest
sprzedawany, ilość miejsc pracy dzięki niemu stworzonych oraz stopień odniesienia odnosi się to do
kluczowych problemów społecznych). Łączna pula nagród w konkursie wynosi 200 000 euro.
Więcej informacji tutaj.

GRANTY DLA SEAL OF EXCELLENCE

Projekty, które w konkursie na granty w ramach SME Instrument w programie Horyzont 2020 zostały
bardzo wysoko ocenione i osiągnęły próg punktów wymagany do uzyskania dofinansowania, ale nie
uzyskały dofinansowania ze względu na ograniczony budżet konkursu, otrzymują od Komisji
Europejskiej (KE) tzw. Seal of Excellence (pieczęć doskonałości). Seal of Excellence jest pewnego rodzaju
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znakiem jakości identyfikującym obiecujące propozycje projektów, które zasługują na finansowanie z
innych źródeł (publicznych lub prywatnych).
W pilotażowym konkursie na granty dla Seal of Excellence w I Fazie Instrumentu MŚP ogłoszonym przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zostało złożonych 20 wniosków. Wszystkie projekty
otrzymały

dofinansowanie

na

łączną

kwotę

4 200 000,00

zł,

(54,54

%

alokacji).

Więcej informacji tutaj.
Źródło: PARP

FULBRIGHT SPECIALIST - KONKURS NA WIZYTY AMERYKAŃSKICH SPECJALISTÓW
W POLSKICH INSTYTUCJACH

Do 13 listopada Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta prowadzi nabór wniosków na goszczenie
amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak m.in.: archeologia,
administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja,
ekonomia, fizyka, informatyka. Stypendia przyznawane są instytucjom wyrażającym gotowość
przyjęcia specjalistów do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i
warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju
kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też
rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.
Więcej informacji tutaj.
Źródło: Komisja Fulbrighta

BIODIVERSA - NABÓR WNIOSKÓW
Do 1 grudnia trwa nabór wniosków w ramach konkursu na międzynarodowe projekty badawcze z
zakresu bioróżnorodności i ekosystemu pt. "Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services".
Zgłaszane projekty badawcze powinny dotyczyć następujących tematów:
- development and application of scenarios of biodiversity and ecosystem services across spatial scales
of relevance to multiple types of decisions,
- consideration of multiple dimensions of biodiversity and ecosystem services in biodiversity scenarios.
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W konkursie biorą udział następujące kraje:
Argentyna, Austria, Belgia (Walonia), Brazylia (SaoPaulo), Bułgaria, Estonia, Finlandia, Francja,
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria,
Szwecja, Stany Zjednoczone, Turcja, Wybrzeże Kości Słoniowej.
Projekt polskiego zespołu badawczego może trwać 36 miesięcy. Finansowanie mogą uzyskać grupy
badawcze, które składają się z co najmniej trzech zespołów badawczych, pochodzących z co najmniej
trzech krajów biorących udział w konkursie.
Więcej informacji tutaj.

STYPENDIA DLA HUMANISTÓW I ARTYSTÓW WE WŁOSZECH

Do 15 stycznia 2018 roku trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego dla humanistów
i artystów, którego organizatorem jest Fundacja Bogliasco. Jest on adresowany do osób, które zajmują
się twórczością lub prowadzą badania naukowe w dziedzinach nauki związanych z humanistyką i
sztuką. W ramach aktualnie prowadzonego naboru wniosków przyznanych zostanie ok. 50 stypendiów
na pokrycie trwającego ok. 30-34 dni pobytu w Study Center Bogliasco we Włoszech. Laureat
stypendium

może

zabrać

Więcej informacji tutaj.
Źródło: PARP
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