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OFERTY STYPENDIALNE 

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty grantów i stypendiów dla 

naukowców (podane wg terminów składania wniosków):  

 Belgia – stypendia dla osób po doktoracie lub z 4-letnim doświadczeniem 

badawczym; termin: 4 stycznia 2016; http://www.uclouvain.be/en-movein.html  

 Budapeszt – stypendia na badania w Open Society Archives; termin: 10 stycznia 

2016; http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarships-at-osa  

 Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów; termin: 15 stycznia 2016; 

http://www.bfny.org/en/apply  

 Szwecja, Visby Program - stypendia dla doktorantów i post-doc; termin: 16 stycznia 

2016; https://studyinsweden.se/scholarship/visby-programme-scholarships-for-phd-studies-

and-postdoctoral-research/  

 Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – stypendia dla doktorantów 

i po doktoracie; termin: 31 stycznia 2016; http://visegradfund.org/scholarships  

 Europa – ERC Consolidator Grant; 7-12 lat po doktoracie; termin: 2 lutego 

2016;http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628  

 European Young Researchers’ Award dla osób po doktoracie;  1 lutego 

2016;http://2x96m61o5qtr2c7qon34ku5j.wpengine.netdna-cdn.com/wp-

content/uploads/pdf/Call-for-application-2016-EYRA-Award.pdf  

 Różne kraje – stypendium dla doktorantów (do 27 lat); biomedycyna; 1 lutego2016; 

http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html  

 Francja (Centre-Val de Loire) – stypendia „Le Studium” dla doktorów i profesorów; 8 lutego 

2016; http://www.lestudium-ias.com/content/studium-research-fellowship  

 Tajwan - stypendium Funduszu Wyszehradzkiego dla doktorantów i doktorów; 15 lutego 

2016; http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-taiwan-scholarships/  

 Austria (IWM) – stypendia im. Józefa Tischnera dla doktorantów i osób po doktoracie;29 lutego 

2016; http://www.iwm.at/fellowships/tischner/   

 European Molecular Biology Organisation – max. 3-miesięczne stypendia dla doktorantów i 

osób po doktoracie; należy aplikować 3 msc. przed planowanym 

wyjazdem; www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#about  

http://www.uclouvain.be/en-movein.html
http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarships-at-osa
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://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628
http://2x96m61o5qtr2c7qon34ku5j.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/pdf/Call-for-application-2016-EYRA-Award.pdf
http://2x96m61o5qtr2c7qon34ku5j.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/pdf/Call-for-application-2016-EYRA-Award.pdf
http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
http://www.lestudium-ias.com/content/studium-research-fellowship
http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-taiwan-scholarships/
http://www.iwm.at/fellowships/tischner/
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#about
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 Irlandia - President of Ireland Young Researcher Award dla osób po doktoracie;termin:21 

grudnia 2015; http://www.sfi.ie/funding/funding-calls/open-calls/president-of-ireland-young-

researcher-award-%28piyra%29.html  

 Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje itp. dla osób po doktoracie lub z 5-letnim 

doświadczeniem badawczym; 

 http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-

2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave 

 

 

POLSKIE UCZESTNICTWO W PROGRAMIE HORYZONT 2020 - STATYSTYKI 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją Krajowego Punktu Kontaktowego Programów 

Badawczych UE „Statystyki uczestnictwa Polski w Programie Ramowym HORYZONT 2020. Raport po 

158 konkursach”. 

Odnośnik do raportu (PDF) tutaj. 

 

KONKURSY W OBSZARZE „BEZPIECZNA, CZYSTA I EFEKTYWNA ENERGIA” 

Komisja Europejska zaproponowała przekrojowy temat konkursowy w zagadnieniach Smart 

Cities: SCC-1-2016-2017: Smart Cities and Communities lighthouse projects. 

Otwarte zostały także tematy konkursowe związane z zagadnieniami „COMPETITIVE LOW-CARBON 

ENERGY”: 

1. LCE-01-2016-2017: Next generation innovative technologies enabling smart grids, storage and 

energy system integration with increasing share of renewables: distribution network. 

2. LCE-02-2016: Demonstration of smart grid, storage and system integration technologies with 

increasing share of renewables: distribution system. 

3. LCE-03-2016: Support to R&I strategy for smart grid and storage. 

4. LCE-26-2016: Cross-thematic ERA-NET on Applied Geosciences. 

5. LCE-32-2016: European Platform for energy-related Social Sciences and Humanities research. 

http://www.sfi.ie/funding/funding-calls/open-calls/president-of-ireland-young-researcher-award-%28piyra%29.html
http://www.sfi.ie/funding/funding-calls/open-calls/president-of-ireland-young-researcher-award-%28piyra%29.html
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/12/Statystyki-uczestnictwa-Polski-w-Programie-Ramowym-HORYZONT-2020-158.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4082-scc-1-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2185-lce-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2184-lce-02-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2183-lce-03-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2167-lce-26-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2166-lce-32-2016.html
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6. LCE-33-2016: European Common Research and Innovation Agendas (ECRIAs) in support of the 

implementation of the SET Action Plan 

7. LCE-34-2016: Joint Actions towards the demonstration and validation of innovative energy 

solutions. 

Nabór wniosków do 5 kwietnia 2016 r. (godz. 17:00). 

Źródło: KPK 

 

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE „PREMII NA HORYZONCIE” 

7 grudnia, w Dzienniku Ustaw RP, zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków 

finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą. 

Na mocy tego rozporządzenia, polskie jednostki naukowe będą mogły liczyć na dodatkowe 

finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących projekty w ramach programu 

Horyzont 2020. 

Konkurs MNiSW – Premia na Horyzoncie – to długo wyczekiwana odpowiedź na postulaty polskiego 

środowiska naukowego, która ma zachęcić polskich naukowców do ubiegania się o europejskie granty. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią rozporządzenia. 

 

 

NOWE MOŻLIWOŚCI POSZUKIWANIA PARTNERÓW W PROGRAMIE HORYZONT 2020 – 

H2020 AGROFOOD PARTNERSHIPS PROFILES CATALOGUE  

 

Opublikowano „H2020 Agrofood Partnerships Profiles Catalogue”, nowe e-narzędzie ułatwiające 

aktywne poszukiwanie partnerów do konsorcjum projektowego i wspólnego pisania wniosku. 

Większość prezentowanych profili skupia się na tematach konkursowych zaplanowanych na lata 2016-

2017 dla obszaru „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz 

i wód śródlądowych oraz biogospodarka”. 

Katalog ten ma na celu promowanie udziału europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (SMEs), 

grup badawczo-rozwojowych (R&D) oraz centrów technologicznych w europejskich programach 

finansowania badań. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2164-lce-33-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2165-lce-34-2016.html
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/12/D2015000204701.pdf
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Autorem narzędzia jest: Enterprise Europe Network – Sector Group Agrofood. 

Katalog dostępny jest on-line tutaj. 

 Źródło: KPK 

 

KONKURSY DLA HUMANISTÓW W PROGRAMIE HORYZONT 2020  

 

Z przyjemnością prezentujemy i zachęcamy do zapoznania się z najnowszą wersją opracowania pt. 

„Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) in Horizon 

2020”. W dokumencie zebrana została informacja na temat wszystkich tematów konkursowych z 

Programu Pracy 2016-2017 we wszystkich częściach programu Horyzont 2020, które dotyczą nauk 

społeczno-ekonomicznych i humanistycznych. 

W szczególności analizą objęte zostały następujące obszary programu Horyzont 2020: Wyzwania 

społeczne 1 – 7, Wiodąca pozycja w przemyśle, Doskonała baza naukowa, Nauka z udziałem 

społeczeństwa i dla społeczeństwa, Działania przekrojowe. 

Opracowanie przygotowane zostało przy współpracy kilku partnerów projektu Net4Society – 

międzynarodowej sieci Krajowych Punktów Kontaktowych w obszarze 6 Wyzwania społecznego 

programu Horyzont 2020. 

Dokument dostępny jest tutaj. 

 

PREZENTACJE Z KONFERENCJI I DNIA INFORMACYJNEGO „EUROPA W ZMIENIAJĄCYM 

SIĘ ŚWIECIE”  

29-30 października 2015 r. w Brukseli odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowana „Trust: 

European Research Co-creating Resilient Societies”. 

Tematem przewodnim dwudniowego wydarzenia była kwestia zaufania w Europie, która analizowana 

była pod wieloma względami. W trakcie wydarzenia przedstawiciele Komisji Europejskiej 

zaprezentowali zakres tematyczny konkursów zaplanowanych na lata 2016-2017 w obszarze „Europa 

w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa” (6 Wyzwanie 

społeczne) w programie Horyzont 2020. 

Zarówno prezentacje, jaki i zapis video z obu dni dostępne są na stronie http://www.trust-

conference.eu/en/index.php. 

https://sites.google.com/site/asgprofiles/
http://www.net4society.eu/_img/article/Opportunities%20Document%20for%20SSH_01.12.2015.pdf
http://www.trust-conference.eu/en/index.php
http://www.trust-conference.eu/en/index.php
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INICJATYWA CORNET – KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) informuje o uruchomieniu 21. edycji międzynarodowego 

konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. Jej głównym celem jest promowanie 

ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi 

(ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych 

(narodowych/regionalnych), badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. 

Termin składania wniosków: do 30 marca 2016 roku. 

Więcej informacji tutaj.  

 

Opracował: Mikołaj Zadrożny 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,3848,21-konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet.html

