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










Stypendia Naukowej Fundacji Polpharmy dla doktorantów; termin: 31 grudnia
2016; http://www.polpharma.pl/aktualnosci-fundacja-naukowa/naukowa-fundacja-polpharmyotwiera-konkurs-dla-doktorantow
Belgia– stypendia post-doc,termin:4 stycznia 2017;https://www.uclouvain.be/en-movein.html
Budapeszt – stypendia na badania w Open Society Archives; termin: 10 stycznia
2017; http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarships-at-osa
Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów; termin: 15 stycznia
2017; https://www.bfny.org/en/apply
Programy FNP - TEAM, TEAM-TECHi TEAM-TECH Core Facility – dla osób po doktoracie;
termin: 16 stycznia 2017; http://www.fnp.org.pl/ruszaja-nabory-do-programow-team-team-techi-team-tech-core-facility
Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – stypendia dla doktorantów i
po doktoracie; termin: 31 stycznia 2017;http://visegradfund.org/scholarships/visegradscholarship-program
Różne kraje – stypendium dla doktorantów (do 27 lat); biomedycyna; 1 lutego
2017; http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
Europa – ERC Consolidator Grant – dla osób 7 – 12 lat po doktoracie; termin: 9 lutego
2017; http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628
Francja (Centre-Val de Loire)– stypendia dla doktorów i profesorów; 9 lutego
2017; http://www.lestudium-ias.com/content/studium-research-fellowship

Programy z naborem otwartym przez cały rok:






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/internationalprogrammes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
Dowolny kraj - stypendia EMBO dla osób po doktoracie; wnioski przyjmowane są przez cały rok,
jednak są 2 terminy oceny w ciągu roku (luty i sierpień);http://www.embo.org/fundingawards/fellowships/long-term-fellowships#about
Niemcy – stypendia Fundacji im. Alexandra von Humboldta dla naukowców po
doktoracie; https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
Finlandia – stypendia CIMO dla doktorantów:
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
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SYNERGY GRANTS
Rada Naukowa Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) zdecydowała o ponownym ogłoszeniu
konkursu ERC Synergy Grants. W jego ramach można zgłaszać projekty interdyscyplinarne, składane
przez 2 - 4 naukowców, z budżetem na poziomie 15 mln euro na okres 6 lat. Kolejny konkurs będzie
ogłoszony w Programie Pracy ERC na 2018 rok, który zostanie opublikowany w połowie przyszłego
roku.
Więcej informacji tutaj.

NOWY PORTAL EURAXESS POLSKA
Od 28 listopada funkcjonuje nowa odsłona krajowego portalu EURAXESS Polska. Sieć EURAXESS –
wspierająca międzynarodową mobilność i rozwój kariery naukowców – przekazuje poprzez swoje
strony, praktyczne informacje dla naukowców i pracodawców w Europie ułatwiające zatrudnienie i
nawiązywanie współpracy badawczej.
Informacje na stronie EURAXESS Polska dostępne są w dwóch językach: angielskim i polskim. Wersja
angielska przeznaczona jest dla zagranicznych naukowców zainteresowanych pracą w Polsce i zawiera
informacje dotyczące warunków wjazdu, pracy i pobytu w naszym kraju, a także dostęp do bazy ofert
pracy i grantów, gdzie mogą oni poszukiwać ofert zatrudnienia i możliwości finansowania badań w
Polsce.
Wersja polska strony dedykowana jest pracodawcom, czyli instytucjom naukowym lub firmom
zatrudniającym zagranicznych pracowników naukowych. Informacje tam dostępne związane są z
przepisami dotyczącymi wjazdu i zatrudnienia obcokrajowców w Polsce.
W zakładce „Praca i granty” znajdują się najnowsze oferty grantów o stypendiów zagranicznych.
Obie wersje strony zawierają również dostęp do europejskiej bazy ofert pracy i grantów, a także do
zakładki PARTNERING, gdzie naukowcy z całego świata mogą znaleźć oferty zatrudnienia, finansowania
badań i współpracy badawczej w Europie, w tym w Polsce.
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MSCA RISE – OTWARTY KONKURS
Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w konkursie Marie Skłodowska-Curie Research and
Innovative Staff Exchange (MSCA RISE). Budżet konkursu wynosi 80 mln euro.
Do 5 kwietnia 2017 r. międzynarodowe konsorcja mogą składać wnioski o finansowanie projektów
międzynarodowej i międzysektorowej wymiany pracowników.

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH
HORYZONTU 2020
Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne dotyczące okresowej oceny wspólnych
przedsięwzięć

(Joint

Undertakings) prowadzonych

w

ramach

programu

Horyzont

2020.

Swoją opinię mogą wyrazić wszyscy, ale szczególnie cenne będą uwagi przedstawicieli świata
nauki, przemysłu, przedsiębiorców, wynalazców i wszystkich organizacji i instytucji, które uczestniczyły
w Horyzoncie 2020 oraz w przetargach ogłaszanych w ramach wspólnych przedsięwzięć.
Celem konsultacji jest zebranie informacji i opinii na temat realizacji wspólnych przedsięwzięć
prowadzonych w ramach Horyzontu 2020 w latach 2014 – 2016.
Ankiety można wypełniać do 10 marca 2017 r.
Źródło: KPK

UWERTURA 1 – OTWARTY KONKURS NCN NA STAŻE W ZESPOŁACH REALIZUJĄCYCH
GRANTY ERC
Nowy konkurs dedykowany jest osobom mającym co najmniej stopień doktora, które planują
wystąpienie z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych do ERC. Celem konkursu jest wsparcie
uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym
ubieganiu się o środki europejskie na realizację badań naukowych, a także zwiększenie ich udziału w
gronie laureatów grantów ERC.
W ramach konkursu UWERTURA 1, NCN sfinansuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym
zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC, pod warunkiem, że osoba realizująca
staż wystąpi z wnioskiem o grant ERC w terminie do 18 miesięcy od dnia jego zakończenia. Projekt
badawczy powinien zostać zaplanowany do realizacji w polskiej jednostce naukowej.
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Pierwsza edycja konkursu UWERTURA 1 została ogłoszona 15 grudnia, a wnioski będzie można składać
do 15 marca 2017 r.
Więcej szczegółów tutaj.

SZWAJCARIA BĘDZIE W PEŁNI STOWARZYSZONA Z HORYZONTEM 2020

16 grudnia 2016 r. szwajcarski parlament przyjął nowe prawo imigracyjne. Szwajcaria, która nie jest
członkiem ani Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zobowiązała się
przestrzegać unijnych zasad swobodnego przepływu osób.
Przyjęte przepisy oznaczają również, że od 1 stycznia 2017 r. Szwajcaria może w pełni uczestniczyć w
programie badawczym Horyzont 2020, jako kraj stowarzyszony z programem. Szwajcarscy naukowcy
będą zatem mieć możliwość pełnego udziału w europejskich projektach badawczych finansowanych
przez Horyzont 2020.
Źródło: KPK

Opracował: Mikołaj Zadrożny

