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Aktualne oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki
LISTOPAD 2020
programy są podlinkowane – kliknij w nazwę, aby przejść do strony programu:
•

•

•
•

•

•

Szwajcaria – RESPONSE Doctoral Programme z grantu Marii Skłodowskiej-Curie (Horyzont
2020), badania nad roślinami, żywnością oraz energią.
Termin: 1 grudnia 2020
Visiting Scholar Program - granty na badania po doktoracie lub wykłady z tematyki USA-UE,
polityki UE lub instytucji UE.
Termin: 1 grudnia 2020
Granty NCN: Opus 20+LAP, Preludium Bis, Sonata
Termin: 15 grudnia 2020
Granty Interwencyjne NAWA – wsparcie mobilności lub współpracy międzynarodowej
naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne,
cywilizacyjne i przyrodnicze
Termin: 21 grudnia 2020 lub do wyczerpania budżetu
Irlandia – stypendia Career-FIT PLUS dla doświadczonych naukowców, projekty nakierowane na
przemysł
Termin: 31 grudnia 2020
Włochy – bezpłatny dostęp do Laboratorium Nanobiotechnologii we Wspólnym Centrum
Badawczym KE w Isprze
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Termin: 8 stycznia 2021
Europa – stypendia długoterminowe European Respiratory Society i EMBO dla specjalistów
medycyny układu oddechowego i biologii molekularnej
Termin: 14 stycznia 2021
Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów
Termin: 15 stycznia 2021
Szwecja – stypendia International post-doc 2021, Swedish Research Council for Health, Working
Life and Welfare
Termin: 28 stycznia 2021
Instytut Uniwersytecki we Florencji – studia doktoranckie w dziedzinach: ekonomia, historia i
cywilizacja, prawo, nauki polityczne i społeczne
Termin: 31 stycznia 2021
Różne kraje – stypendia Boehringer Ingelheim Fonds dla doktorantów biomedycyny
Termin: 1 lutego 2021
Japonia – stypendia badawcze Canon Foundation dla osób przynajmniej z tytułem mgr w
dowolnej dziedzinie nauki
Termin: 15 lutego 2021
Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje dla naukowców po doktoracie lub z 5letnim 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 dla naukowców po doktoracie
Termin: aplikacje przyjmowane 2 razy w roku. Drugi piątek lutego i drugi piątek sierpnia
Brazylia (São Paulo) – Visitting Researcher Program dla naukowców po doktoracie.
Termin: aplikacje przyjmowane non-stop

___________________________________________________________________________________
MSCA NIGHT – nowy konkurs
Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków o dofinansowanie wydarzeń naukowych podczas
Europejskiej Nocy Naukowców, w ramach konkursu MSCA NIGHT. Wydarzenia mogą łączyć aspekty
edukacyjne z rozrywką (mogą przybierać różne formy np. praktyczne eksperymenty, pokazy naukowe,
symulacje, debaty, gry, konkursy, itp.) Kolejna edycja odbędzie się 24 września 2021 roku. Wnioski
przyjmowane są do 12 stycznia 2021 roku.
Źródło: KE

___________________________________________________________________________________

NEWSLETTER INFORMACYJNY RPK NR

11/2020(LISTOPAD)

Spotkanie brokerskie Global Nuclear Physics Innovation
W dniach 2-3 grudnia 2020 roku odbędzie się III edycja spotkania brokerskiego Global Nuclear Physics
Innovation. Spotkania będą miały formę on-line. Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona
uczestników - laboratoriów, uniwersytetów oraz przedsiębiorstw z takich obszarów jak: fizyka, biologia,
chemia, elektronika, energetyka, medycyna, materiały, aeronautyka, informatyka, urządzenia oraz
narzędzia badawcze. Organizatorami wydarzenia są Enterprise Europe Network, Środowiskowe
Laboratorium Ciężkich Jonów UW, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Narodowe
Centrum Badań Jądrowych, konsorcjum projektu NUPIA.
Źródło: KPK

___________________________________________________________________________________

WOMEN IN TECH SUMMIT
Od 8 do 9 grudnia 2020 roku odbędzie się wirtualnie Women in Tech Summit. Mówcy z całego świata
poruszać będą najistotniejsze tematy z branży: rozwój technologii wobec zagrożeń klimatycznych,
bezpieczeństwo danych, technologie w edukacji i w kontekście globalnych kryzysów. To także tech-talki,
warsztaty technologiczne i umiejętności miękkich oraz sesje mentoringowe. Gościem specjalnym
tegorocznej edycji będzie Mariya Gabriel - europejska komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji
i młodzieży.

Źródło: KPK

Horyzont Europa – nowy program ramowy Komisji Europejskiej
Horyzont Europa (HE) to najnowszy program UE w zakresie badań naukowych i innowacji, który
w latach 2021-2027 zastąpi Horyzont 2020. Jego głównym celem jest utrzymanie UE w czołówce
światowych badań i innowacji. HE składać się będzie z trzech filarów:
I. DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA zakłada promowanie badań, inwestycje w kadry naukowe oraz
rozwój infrastruktury badawczej (Europejska Rada ds. Badań Naukowych, Działania Marii
Skłodowskiej-Curie, Infrastruktury badawcze).
II. GLOBALNE WYZWANIA I EUROPEJSKA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEMYSŁOWA stawiają na rozwój
kluczowych technologii i rozwiązań stanowiących podstawę polityki UE i celów zrównoważonego
rozwoju, obejmą projekty skupiające się przede wszystkim na zagadnieniach społecznych, np.
starzeniu się społeczeństwa (Klastry, Wspólne Centrum Badawcze).
III. INNOWACYJNA EUROPA pozwoli na stymulowanie przełomowych odkryć tworzących rynki i
ekosystemów, które sprzyjają innowacyjności (Europejska Rada ds. Innowacji, Europejskie ekosystemy
innowacji, Europejski Instytut Innowacji i Technologii).
Program Horyzont Europa to też fundusze na zapewnianie szerszego uczestnictwa w unijnych
inicjatywach badawczych i równomierne rozpowszechnianie doskonałości naukowej w całej Europie
występujące jako oś horyzontalna uzupełniająca 3 powyższe filary.
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Opracowała: Magdalena Burczyńska

