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Szkolenie: Nowa odsłona Portalu uczestnika – Funding & Tender Opportunities krok po kroku 

Szkolenie odbędzie się: 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek)  

w godz. 11:00 – 12:30  

na platformie Microsoft Teams 

Podczas webinarium przedstawimy nowy serwis Komisji Europejskiej Funding & Tender Opportunites, 

który jest następcą Participant Portal. Na spotkaniu poruszymy kwestie, m.in.: struktury programu 

Horyzont 2020 i Horyzont Europa, dokumentacji konkursowej, możliwości aplikowania, tworzenie 

profilu naukowca, instytucji badawczej czy przedsiębiorstwa, poszukiwanie partnerów do współpracy, 

a także rejestracji ekspertów oceniających wnioski projektowe w programie. Udział w spotkaniu jest 

bezpłatny, ale konieczna jest rejestracja. Do osób zarejestrowanych zostanie wysłana wiadomość 

mailowa z aktywnym linkiem do spotkania. 

Link zostanie wysłany najpóźniej 1 dzień przed webinarium. 

Rejestracja dostępna na stronie www.uwm.edu.pl/rpk  w zakładce "Szkolenia". 

 

 

 

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki 

GRUDZIEŃ 2020 

programy są podlinkowane – kliknij w nazwę, aby przejść do strony programu: 

 

 

 

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.facebook.com/RPKOlsztyn
mailto:biurorpk@uwm.edu.pl
http://www.uwm.edu.pl/rpk
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• Granty Interwencyjne NAWA – wsparcie mobilności lub współpracy międzynarodowej 

naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, 

cywilizacyjne i przyrodnicze 

              Termin: 31 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 

              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 

• Nagroda im. A. Rojszczaka przyznawana przez Klub Stypendystów FNP młodym doktorom do 5 

lat po doktoracie 

               Termin: 31 stycznia 2021 

• Różne kraje – stypendia Boehringer Ingelheim Fonds dla doktorantów biomedycyny 

              Termin: 1 lutego 2021 

• USA – Program BioLAB 2021/22 - roczny, płatny staż w czterech amerykańskich instytucjach 

naukowych dla studentów nauk biologicznych/medycznych z pasją do badań naukowych 

Termin: 1 lutego 2021 

• Szwecja – granty Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare dla młodych i 

doświadczonych naukowców po doktoracie Termin: 4 lutego 2021 

• Japonia – stypendia badawcze Canon Foundation dla osób przynajmniej z tytułem mgr w 

dowolnej dziedzinie nauki 

              Termin: 15 lutego 2021 

• Irlandia – program stypendialny ADMIRE (Marie Skłodowska-Curie COFUND), 6 stypendiów 

podoktorskich z nauk o materiałach 

Termin: 1 marca 2021 

• Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – Visegrad Scholarship 

Program - stypendia dla doktorantów i osób po doktoracie 

Termin: 15 marca 2021 

• Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje dla naukowców po doktoracie lub z 5-

letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań 

              Termin: aplikacje przyjmowane non-stop 

https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa
https://www.horizon2020.ie/career-fit-plus/call-for-proposals-https-www-horizon2020-ie-wp-content-uploads-2020-09-template-career-fit-plus-academic-mentor-form-pdf-www-horizon2020-ie-wp-content-uploads-2020-09-template-career-fit-plus-compa/
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access/relevance-driven/2020-1-rd-nanobiotech
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/ers-embo-fellowships.html#about
https://www.bfny.org/en/apply
https://forte.se/en/proposal/international-postdoc-2021/
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme
http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka
https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
https://fulbright.edu.pl/biolab/#1546548293758-ff4dbbc9-ec25
https://forte.se/en/funding/annual-open-call-for-proposals/
https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
http://ambercentre.ie/site/admire
https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/
https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave


  NEWSLETTER   INFORMACYJNY   RPK NR  12/2020(GRUDZIEŃ) 
 

• 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 

___________________________________________________________________________________ 

 

Horyzont Europa – osiągnięto porozumienie w sprawie budżetu 

 

Komisja Europejska przyjęła porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a Radą 

Europejską w sprawie programu Horyzont Europa. Program będzie dysponował budżetem w wysokości 

około 95,5 mld euro na lata 2021–2027. Obecne porozumienie polityczne musi jeszcze zostać formalnie 

zatwierdzone przez PE i Radę. 
 
Źródło: KE 

___________________________________________________________________________________ 

 

Klaster Zdrowie w Horyzoncie Europa – spotkanie brokerskie 

 

28 stycznia 2021 odbędzie się coroczna konferencja i spotkanie brokerskie Health Tech Hub Styria Pitch 

& Partner 2021, która skierowana jest do firm, inwestorów i naukowców z obszaru zdrowia i 

biotechnologii. 

Health Tech Hub Styria 2021 to jednocześnie jedyne do tej pory spotkanie brokerskie oferujące 

poszukiwanie partnerów  do pierwszych konkursów klastra Zdrowie Horyzontu Europa. Zachęcamy do 

rejestracji na spotkanie, na którym można będzie poznać wartościowych koalicjantów z Europy i USA. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 
 

Źródło: KPK 

___________________________________________________________________________________ 
 

NCN ogłosiło dwa nowe konkursy: SHENG 2 i SONATINA 5 

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło drugą edycję konkursu SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze 

oraz piątą edycję konkursu SONATINA na projekty badawcze dla naukowców rozpoczynających karierę 

badawczą. Łączny budżet obydwu konkursów wynosi 45 mln zł. Wnioski zostaną poddane ocenie 

formalnej i merytorycznej, której dokonają zespoły ekspertów składające się z wybitnych, polskich i 

zagranicznych naukowców. Na finalny werdykt specjalistów wpływ będzie miał m. in. poziom naukowy 

i nowatorski charakter zgłoszonych projektów.  

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2021 r. 
 

Źródło: KPK 

___________________________________________________________________________________ 

 

https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships.html#application
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-fellowships.html#about
https://fapesp.br/en/visiting
https://www.hth-styria.com/page-3451
https://www.hth-styria.com/page-3451
https://www.hth-styria.com/page-3451
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sheng2
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina5
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NOWE NARZĘDZIE EUIPO - GIVIEW 

 

Urząd Unii Europejskiej ds. własności Intelektualnej (EUIPO) uruchomił GIview, nową bazę danych do 

wyszukiwania wszystkich oznaczeń geograficznych (OG) chronionych na poziomie Unii Europejskiej. Jest 

to bardzo użyteczne narzędzie dla konsumentów, producentów i ekspertów zajmujących się prawami 

własności intelektualnej. 

 
Źródło: KE 

___________________________________________________________________________________ 

 

Misje w Horyzont Europa 

 

Misje to nowatorski instrument powołany w ramach programu Horyzont Europa. W założeniu mają one 

łączyć inicjatywy lokalne, krajowe i regionalne a ich finansowanie może pochodzić ze źródeł poza HE. 

Najważniejszą cechą misji jest to, że dotyczą konkretnych wyzwań społecznych przy jednoczesnym 

mocnym zakotwiczeniu w badaniach i innowacjach. 

Komisja Europejska określiła 5 poniższych misji: 

• Neutralne dla klimatu i inteligentne miasta 

• Rak  

• Troska o glebę to troska o życie   

• Zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe   

• Przystosowanie się do zmiany klimatu, w tym do transformacji społecznej. 

Obecnie misje są w fazie przygotowawczej, w której mają być opracowane plany realizacji zawierające 

szczegółowe cele, konkretne działania, strategię inwestycyjną i wskaźniki wydajności dla każdej misji. 

Więcej informacji o misjach: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-

framework-programme/missions-horizon-europe_en  
 

Źródło: KE 

 

 

http://www.iprhelpdesk.eu/news/giview-new-euipo-search-database-geographical-indications
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/missions-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/missions-horizon-europe_en
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_________________________________________________________________________ 
Opracowała: Magdalena Burczyńska 


