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Oferty stypendialne – nie przegap terminów!  

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty stypendialne dla 

naukowców uszeregowane wg terminów składania wniosków: 

  

 Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów; 15 stycznia 2015; 
www.bfny.org/english/fellowships.cfm 

 Szwecja – Visby Programme - stypendia dla doktorantów i dr; 15 stycznia 2015; 
https://studyinsweden.se/scholarship/visby-programme-scholarships-for-phd-studies-and-
postdoctoral-research/ 

 Różne kraje – stypendia wyszehradzkie w krajach Grupy i krajach Partnerstwa Wschodniego; 
termin: 31 stycznia 2015; http://visegradfund.org/scholarships 
 

 Różne kraje – stypendium dla doktorantów (do 27 lat); biomedycyna; 1 lutego 2015; 
http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html   

http://www.uwm.edu.pl/rpk
https://studyinsweden.se/scholarship/visby-programme-scholarships-for-phd-studies-and-postdoctoral-research/
https://studyinsweden.se/scholarship/visby-programme-scholarships-for-phd-studies-and-postdoctoral-research/
http://visegradfund.org/scholarships
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 Europa – Starting Grant ERC (European Research Council) dla doktorów; 2 lutego 2015; 
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18630 

 Tajwan - stypendium Funduszu Wyszehradzkiego dla doktorantów i dr; 15 lutego 2015; 
http://visegradfund.org/scholarships/taiwan/ 

 Europa – Consolidator Grant (European Research Council); termin: 12 marca 2015; 
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628  

 Wybrany kraj – staże Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; doktoranci, dr, pracownicy naukowi; 
termin: 15 marca 2015; http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/  

 Granty Narodowego Centrum Nauki – SYMFONIA; ETIUDA i FUGA; termin: 16 marca 2015; 
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy   

 European Molecular Biology Organisation – krótkie 3-miesięczne stypendia; należy aplikować 3 
msc. przed planowanym wyjazdem;  http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-
term-fellowships#about  

 USA (Portland, Oregon) – stypendia World Forest Institute; należy aplikować 2 msc. przed 
planowanym wyjazdem; http://wfi.worldforestry.org/index/international-fellowship.html  

 Finlandia – stypendia dla doktorantów; termin aplikowania: 5 msc. przed planowanym wyjazdem; 

http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ NA FACEBOOKU  

www.facebook.com/RPKOlsztyn 

 

Dzień informacyjny konkursów 2015 w obszarze "Smart, Green and Integrated 
Transport" programu Horyzont 2020 

Komisja Europejska otworzyła rejestrację na dzień informacyjny konkursów 2015 w obszarze 'Smart, 
Green and Integrated Transport' programu Horyzont 2020. Wydarzenie odbędzie się w dniu 2 lutego 
2015 roku w Brukseli. Jak zawsze, towarzyszyć mu będą spotkania brokerskie organizowane przez sieć 
Punktów Kontaktowych Transport w ramach projektu ETNA Plus. Odbędą się one również 2 lutego, 
zaraz po zakończeniu dnia informacyjnego. 

 W trakcie spotkań brokerskich możliwe będzie zaprezentowanie pomysłów na projekty i profili swoich 
organizacji na dwa sposoby: w postaci krótkiej prezentacji oraz w trakcie spotkań Face-to-Face. 

 Aby wziąć udział w obydwu spotkaniach konieczne są dwie rejestracje: 

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18630
http://visegradfund.org/scholarships/taiwan/
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#about
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#about
http://wfi.worldforestry.org/index/international-fellowship.html
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
http://www.facebook.com/RPKOlsztyn
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1. Na dzień informacyjny (http://ec.europa.eu/research/transport/events/infoday2015/) - jest to 
rejestracja OBOWIĄZKOWA, wymagana przez KE. Bez potwierdzenia zarejestrowania przez KE, udział 
w wydarzeniu nie jest możliwy. 

2. Na spotkania brokerskie (https://www.b2match.eu/h2020transportcall2015/). Po jej potwierdzeniu, 
należy uzupełnić profil instytucji o propozycje współpracy (m.in. proponowane projekty) i wybrać z 
katalogu już zarejestrowanych instytucji te, z którymi chcecie Państwo spotkać się w trakcie 
wydarzenia. 

Źródło: KPK 

 

Spotkanie brokerskie dotyczące konkursu INT: Europe as a Global Actor 

26 lutego 2015r. w Brukseli odbędzie się międzynarodowe spotkanie brokerskie poświęcone tematom 

konkursowym aktualnie otwartym w konkursie INT: Europe as a Global Actor. 

 Listę wspomnianych tematów oraz ich treść dostępna jest pod adresem: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-int-

society-2015.html 

 

Dzień informacyjny dla obszaru NMP (Nanotechnologie, zaawansowane materiały, 
zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania) w Programie Horyzont 2020 

13 stycznia 2015 roku KPK PB UE organizuje Dzień informacyjny dla obszaru NMP (Nanotechnologie, 

zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania) dotyczący konkursów 

H2020-NMP-PILOTS-2015, H2020-NMP-2015-two-stage, H2020-NMP-CSA-2015, dla których termin 

składania wniosków upływa 26 marca 2015r. 

 W trakcie spotkania przedstawiona zostanie tematyka tych konkursów oraz zasady uczestnictwa. 

Przybliżone zostaną też alternatywne możliwości finansowania badań z obszaru NMP. 

 Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zapoznać się z systemem wsparcia oferowanym przez KPK 

PB UE oraz instytucje współpracujące, jak również z doświadczeniami uczestników oraz ewaluatorów 

poprzednich konkursów Horyzontu 2020 oraz 7 Programu Ramowego. 

 Spotkanie odbędzie sie w siedzibie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, 

ul. Pawińskiego 5A. 

 Spotkanie jest bezpłatne, jednak wymagana jest rejestracja on-line. 

http://ec.europa.eu/research/transport/events/infoday2015/
https://www.b2match.eu/h2020transportcall2015/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-int-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-int-society-2015.html
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 Bliższe informacje oraz rejestracja są dostępne pod linkiem: 

http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-dla-konkursow-z-obszaru-nanotechnologii-

zaawansowanych-materialow-oraz-zaawansowanych-systemow-produkcji. 

Źródło: KPK 

 

KONKURS CORE 2015 

Uprzejmie informujemy, że 17 grudnia 2014 r. agencja luksemburska Fonds National de la Recherche 

(FNR) ogłosiła konkurs CORE 2015. W ramach tego konkursu, w obszarze „Innovation in Services” 

będzie możliwe składanie do FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty. Procedura 

konkursowa, w tym ocena wniosków będzie odbywać się zgodnie z regułami konkursu CORE 2015. Poza 

konkursem CORE 2015 nie jest przewidziany odrębny nabór wniosków dla projektów polsko-

luksemburskich. Obszar „Innovation in Services” obejmuje następujące zagadnienia:  

 projektowanie usług dla biznesu 

 rozwój i działanie systemów finansowych 

 bezpieczeństwo informacji 

 działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów. 

Więcej szczegółów tutaj. 

  

Konkurs na projekty Marii Skłodowskiej-Curie Research and Innovation Staff Exchange 

(RISE) 

Komisja Europejska 6 stycznia 2015 r. ogłosiła nowy konkurs na projekty Marii Skłodowskiej-

Curie Research and Innovation Staff Exchange. 

Są to projekty badawcze mające na celu rozwój kadry naukowej i personelu technicznego poprzez 

wymianę pracowników pomiędzy instytucjami z różnych sektorów (w Europie) oraz instytucjami 

znajdującymi się w UE i krajach stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, a tzw. „krajami trzecimi” 

(pozaeuropejskimi). O grant może starać się konsorcjum złożone z minimum trzech instytucji z trzech 

różnych krajów (dwa z nich muszą być krajami europejskimi), dofinansowanie przyznawane jest na 

maksymalnie 4 lata. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin naukowych, wysoko ceniona jest 

http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-dla-konkursow-z-obszaru-nanotechnologii-zaawansowanych-materialow-oraz-zaawansowanych-systemow-produkcji
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-dla-konkursow-z-obszaru-nanotechnologii-zaawansowanych-materialow-oraz-zaawansowanych-systemow-produkcji
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/luksemburg/iv-konkurs/art,3084,ogloszenie-konkursu-core-2015-przez-luksemburska-agencje-fnr-mozliwosc-skladnia-wnioskow-na-projekty-polsko-luksemburskie.html
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inter- i multidyscyplinarność oraz współpraca pomiędzy sektorem akademickim a szeroko pojętym 

sektorem pozaakademickim. 

Fundusze przyznawane są w formie ryczałtu na wymianę personelu naukowego i technicznego, 

prowadzenie badań, szkolenia, koszty zarządzania i koszty pośrednie. 

Więcej informacji (w języku polskim): http://www.kpk.gov.pl/?page_id=19312 

Projekty składane są on line poprzez Participant Portal: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-

msca-rise-2015.html#tab2 - strona konkursu, dokumentacja konkursowa. 

Budżet konkursu to 80 mln euro, termin składania wniosków upływa 28 kwietnia 2015 roku o godzinie 

17:00 czasu środkowoeuropejskiego. 

   

Nowa wersja Annotated Model Grant Agreement 

Na Portalu Uczestnika została opublikowana nowa wersja Annotated Model Grant Agreement (ver 1.7). 

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim części dotyczącej kwalifikowalności wynagrodzeń 

oraz grantów Marii Skłodowskiej-Curie. Dokładną historię zmian znajdą Państwo na drugiej stronie 

Annotated Model Grant Agreement. 

 

Opracował: Mikołaj Zadrożny 

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=19312
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2015.html#tab2
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2015.html#tab2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

