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1. Studium Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studium Języków Obcych zaprasza pracowników na profesjonalne kursy językowe   
w atrakcyjnych cenach. W ofercie Studium Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej 
znajdują się kursy języka ogólnego, specjalistyczne oraz przygotowawcze do egzaminów 
międzynarodowych TOEIC, Goethe-Institut, DELF.  

Akademicka jakość za atrakcyjną cenę! 
Więcej informacji:  http://sjo.prz.edu.pl/asjoprz 
 

2. Stypendia Fundacji Fulbrighta na przyjazdy specjalistów z USA  
Do 13 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków  
w ramach Fulbright Specialist Program. W ramach kon-
kursu możliwe jest uzyskanie środków na pokrycie kosztów 
wizyt w Polsce wysoko wykwalifikowanych amerykańskich 
specjalistów. Zgodnie z informacjami organizatorów w kon-
kursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty badawcze, jed-
nostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki naukowe, 
które zainteresowane są przyjęciem wybitnych specjalistów amerykańskich do prowa-
dzenia m.in. wykładów, seminariów i warsztatów, uczestniczenia w lokalnych progra-
mach i projektach badawczych, sympozjach, konferencjach, prowadzenia konsultacji  
w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry/pracowników, wykonywaniu ocen  
i ekspertyz. Stypendia oferowane są na okres od 14 do 42 dni. Instytucje goszczące muszą 
zapewnić stypendyście zakwaterowanie, wyżywienie, podróże krajowe. 
Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach: 
nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki humanistyczne, nauki matematyczne,  
nauki medyczne, nauki polityczne, nauki prawne, nauki przyrodnicze,  
nauki rolnicze, nauki społeczne, nauki ścisłe, nauki techniczne. 
Więcej informacji: http://www.granty-na-badania.com/2017/10/stypendia-fundacji-
fulbrighta-na.html 
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3. Konkursy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta 
 

Termin nadsyłania wniosków zgłoszeniowych upływa 13 listopada 2017 r. 
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta prowadzi obecnie rekrutację do 2 Programów: 
1) Do programu Fulbright Specialist skierowanego do Instytucji zainteresowanych 
goszczeniem amerykańskich naukowców. 
Szczegółowe zasady dot. funkcjonowania programu znajdują się na stronie: 
http://www.fulbright.edu.pl/specialist/  
2)   Do programu Fulbright Schuman skierowanego do osób specjalizujących się/inter-
sujących się tematyką transatlantycką oraz UE. Szczegółowe zasady dot. funkcjonowania 
programu znajdują się na stronie http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/  
 
 

4. Europa w zmieniającym się świecie – (Bruksela) 
 Wydarzenie odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 w Brukseli 

 
Dzień informacyjny Komisji Europejskiej, poświęcony zbliżającym się konkursom 6. wy-
zwania społecznego „Europa w zmieniającym się świecie”. Dzień informacyjny połączony 
będzie ze spotkaniami brokerskimi, których celem jest stworzenie okazji do nawiązy-
wania kontaktów i znalezienia właściwych partnerów międzynarodowych do przygoto-
wania wniosków projektowych w najbliższych konkursach (w tym również do prezen-
tacji pomysłów na projekty na najbliższy konkurs). Rejestracja dostępna jest na stro-
nie wydarzenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: 
https://www.kpk.gov.pl/?p=39302&znewsletter=11pa%C5%BAdziernika2017 
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5. Stypendia dla doktorantek z aeronautyki i lotnictwa  
Do 15 listopada 2017 r. można zgłaszać się do konkursu  
o stypendium Amelii Earhart. Adresatami konkursu są dok-
torantki, które prowadzą badania naukowe w naukach 
związanych z aeronautyką lub lotnictwem. Dla 35 laureatek 
konkursu z całego świata organizatorzy przygotowali 
roczne stypendia po 10 000 dolarów każde. Organizato-
rem konkursu jest Zonta International. 
Do konkursu mogą zgłaszać się doktorantki, które są uczestniczkami studiów doktoranc-
kich oraz prowadzą badania związane z aeronautyką lub lotnictwem. Wnioskodawczyni 
nie może uzyskać stopnia naukowego doktora przed kwietniem 2019 r.  
Razem z formularzem zgłoszeniowym należy złożyć następujące dokumenty: 

• życiorys zgodny ze wzorem podanym w formularzu zgłoszeniowym, 
• opis planowanych badań, 
• zaświadczenia o ocenach uzyskanych w toku studiowania, 
• listę pobieranych dotychczas stypendiów, 
• wykaz przyznanych wyróżnień, 
• wykaz dotychczasowych publikacji naukowych, 
• trzy rekomendacje od profesorów (w tym jedna od opiekuna naukowego). 

Wszystkie dokumenty muszą być przygotowane w języku angielskim. Szczegółowe infor-
macje dotyczące konkursu można uzyskać w Klub Zonta Polska. 
Strona internetowa konkursu Amelia Earhart Fellowship 
 

6. II edycja konkursu „Współczesna współpraca gospodarcza z  
Chinami” 

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada 2017 r. 
Po sukcesie pierwszej edycji Polsko Chińska Rada Biznesu 
ogłosiła kolejny konkurs na najlepsze prace dyplomowe  
z zakresu współczesnej współpracy Polski i Chin. Prace dy-
plomowe można zgłaszać do 15 listopada 2017 roku. Na 
laureatów czekają staże i stypendia w Polsce i Chinach oraz 
nagrody rzeczowe. Patronat honorowy nad konkursem 
sprawują Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ambasada Chińskiej Republiki 
Ludowej w Polsce. Patron medialny - CHINY TO LUBIĘ! 
Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie Polsko Chiń-
skiej Rady Biznesu. Wszelkie pytania w sprawach konkursu można kierować elektronicz-
nie na adres konkurs@pchrb.pl. 
Szczegółowe informacje są dostępne: http://pchrb.pl/konkurs_pd_2017/ 
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7.  Stypendia GFPS na studia w Niemczech 2017/2018 

Do 15 listopada 2017 r. studenci i doktoranci, którzy 
chcieliby wyjechać na semestralne stypendium do Niemiec, 
mogą składać wnioski w ramach konkursu organizowanego 
przez GFPS. Przyznane stypendium będzie dotyczyło seme-
stru letniego 2018 r. Miesięczna wysokość stypendium wy-
nosi do 580 euro. Stypendium przeznaczone jest dla osób 
wyróżniających się wynikami w nauce, zainteresowaniami oraz ciekawym projektem na-
ukowym, popartym pasją badawczą. Wnioski mogą składać studenci, którzy nie ukończyli 
26. roku życia oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Zgodnie z wymaga-
niami organizatorów konkursu, od kandydatów na stypendium wymagana jest znajomość 
języka niemieckiego w mowie i piśmie. Do składania wniosków zaproszone są także 
osoby, które aktywnie chcą się włączyć w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspól-
noty akademickiej podczas studiów w Niemczech. 
GFPS umożliwia studiowanie w następujących niemieckich miastach: Akwizgran, Bay-
reuth, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Brema, Chemnitz, Drezno, Düsseldorf, Erlangen, 
Essen, Franfurt nad Menem, Frankufurt nad Odrą, Fryburg, Greifswald, Getynga, Ham-
burg, Hanower, Heidelberg, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kolonia, Konstancja, Kornheim, 
Lipsk, Lüneburg, Magdeburg, Mainz, Marburg, Moguncja, Monaster, Monachium, Olden-
burg, Osnabrück, Pasawa, Poczdam, Ratyzbona, Tybinga i Weimar. 
Strona internetowa konkursu stypendialnego GFPS 
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: http://weinoe.us.edu.pl/stypendia-
w-niemczech-w-semestrze-letnim-20172018-stowarzyszenia-gfps-polska 
 

8. Staże wakacyjne 2018 w USA dla studentów  
Trwa rekrutacja do programu wakacyjnych praktyk  
w renomowanych amerykańskich firmach dla polskich stu-
dentów – to już kolejna edycja Polish-American Internship 
Initiative. Na stronie internetowej PAII dostępne są oferty 
stażowe firm Raytheon (nabór do 15 listopada 2017 r.) Corporation oraz Scripps Ne-
tworks Interactive (nabór do 15 grudnia 2017 r.). Studenci, którzy chcieliby wyjechać 
na staż w USA w wakacje 2018, mogą składać aplikacje on-line. Uczestnicy staży, które 
trwają od 2 do 3 miesięcy, otrzymują wynagrodzenie. Udział w programie jest dla studen-
tów bezpłatny, organizatorzy pokrywają koszty podróży oraz pomagają studentom  
w uzyskaniu wizy. Podczas staży studenci zdobywają cenne doświadczenie zawodowe  
i mają okazję wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą na studiach. Poszukiwani są stu-
denci, którzy studiują na kierunkach technicznych, inżynierskich, informatycz-
nych, ekonomicznych, zarządzaniu, logistyce, kierunkach związanych z marketin-
giem i nowymi mediami.  
Więcej informacji oraz szczegółowe oferty staży: www.paii.pl. 
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9.  Wstępny Program Pracy 2018 dla Euratomu 
Program Pracy z programu Euratom na lata 2018-2020 jest w trakcie przygotowań i zo-
stała opublikowana jego wstępna wersja. Więcej informacji: https://ec.europa.eu/pro-
grammes/horizon2020/sites/horizon2020/files/euratom_work_pro-
gramme_2018_for_pre-publication_2.pdf 
  
10.  Europejska Organizacja Biologii Molekularnej/EMBO Stypendia   
krótkoterminowe 

TEMATYKA 

• Krótkie pobyty badawcze w laboratoriach  
w Europie i na świecie w krajach członkowskich 
lub stowarzyszonych z Europejską Konferencją 
Biologii Molekularnej. 

• Badania dotyczące nauk biologicznych. 
• Dla doktorantów i naukowców ze stopniem doktora przyznanym w ciągu ostat-

nich dziesięciu lat. 

FINANSOWANIE: Koszty podróży, koszty utrzymania (wysokość zależna od kraju) 
CZAS TRWANIA: od 2 tygodni do 3 miesięcy 
TERMINY: składanie wniosków przez cały rok 
STRONA: http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships 
Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/organizacje-i-programy-miedzynaro-
dowe/embc-europejska-konferencja-biologii-molekularnej.html 
 

11.  ERA.Net Smart Grids Plus  
Do 14 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 
programu ERA.Net Smart Grids Plus. Celem konkursu jest 
sfinansowanie międzynarodowych projektów badawczych 
obejmujących zagadnienia z zakresu inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych. Na dofinansowanie polskich pod-
miotów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przezna-
czyło  500 000 euro. Strona internetowa ERA.Net Smart Grids Plus 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR. 
oraz http://www.granty-na-badania.com/2017/09/eranet-smart-grids-plus.html 
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12.  Europejska Nagroda dla Innowatorek 2018  
Do 15 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 
Europejskiej Nagrody dla Innowatorek. Konkurs adreso-
wany jest do kobiet, które są założycielkami lub współzało-
życielkami działającego przedsiębiorstwa, które korzystały 
z funduszy UE na badania i innowacje. Łączna pula nagród 
dla laureatek konkursu wynosi 200 000 euro. W ramach 
konkursu przyznane zostaną następujące nagrody: 

• I nagroda - 100 000 euro; 
• II nagroda - 50 000 euro; 
• III nagroda - 30 000 euro; 
• IV nagroda - 20 000 euro.  

Więcej informacji: http://www.granty-na-badania.com/2017/09/europejska-nagroda-
dla-innowatorek-2018.html 

13. Dzień informacyjny w obszarze Energia i  Środowisko w programie    
Horyzont 2020 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organi-
zuje 21 listopada 2017 r. dzień informacyjny obszarów Ener-
gia i  Środowisko w programie Horyzont 2020.W trakcie tego 
spotkania przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz eksperci 
KPK przedstawią tematy konkursów zaplanowanych na lata 
2018 -2020 w obszarach energii i środowiska. W agendzie wy-
darzenia znajdą się również wskazówki ewaluatorów wniosków 
oraz prezentacje projektów.  Ponadto omówione zostaną nowe 
zasady wynagrodzeń w projektach w Horyzoncie 2020. 
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: 
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-energia-i-sro-
dowisko-w-programie-horyzont-2020-2&znewsletter=18pa%C5%BAdziernika2017 
 

14. Heritage in Changing Environments  
Do 30 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków  
w ramach HERITAGE IN CHANGING ENVIRONMENTS 
– konkurs na dofinansowanie międzynarodowych 
projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad 
dziedzictwem w zmieniających się środowiskach. 
Celem wspólnego konkursu HERITAGE IN CHANGING 
ENVIRONMENTS jest sfinansowanie interdyscypli-
narnych i innowacyjnych projektów badawczych, które będą przykładem doskonałej 
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międzynarodowej pracy zespołowej i których przedmiot badań będzie koncentro-
wał się na dziedzictwie w zmieniających się środowiskach. 
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:  
http://www.granty-na-badania.com/2017/09/heritage-in-changing-environments.html 
 

15.  Izrael - stypendia naukowe  
Do 30 listopada 2017 r. trwa nabór kandydatur do 
stypendiów akademickich dla studentów chcących 
odbyć studia i kursy językowe w Izraelu w roku aka-
demickim 2018/2019. W ramach konkursu przy-
znane zostaną stypendia naukowe oraz stypendia na 
kurs języka hebrajskiego.  
W ramach konkursu przyznane zostanie: 

• stypendia specjalistycznych na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-ba-
dawczy w Izraelu dla doktorantów i młodych naukowców; 

• stypendia na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy dla stu-
dentów i pracowników naukowych, reprezentujących różne dziedziny nauki; 

• stypendia na letni kurs języka hebrajskiego, tzw. ulpan. 

Osoba ubiegająca się o stypendium musi spełniać następujące warunki: 

• wiek do 35 lat; 
• minimum stopień licencjata; 
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub hebrajskiego w mowie i piśmie; 
• bardzo dobre osiągnięcia naukowe; 
• spełnianie wymagań instytucji przyjmującej. 

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:  
http://www.granty-na-badania.com/2017/07/izrael-stypendia-naukowe.html 
 

16.  EqUIP - konkurs na projekty we współpracy z Indiami  
Do 30 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursu EqUIP na międzynarodowe projekty z zakresu 
nauk humanistycznych i społecznych we współpracy  
z Indiami. Temat konkursu to  "Sustainability, equity, well-
being and cultural connections". Zgodnie z informacjami organizatorów składane wnioski 
powinny dotyczyć istotnych kwestii społecznych znaczących dla krajów europejskich 
oraz Indii. Zgłaszany projekt będzie musiał być realizowany przez co najmniej trzy ze-
społy, które pochodzą z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Udział 
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zespołu z Indii jest obowiązkowy.  W konkursie EqUIP mogą brać udział zespoły z nastę-
pujących krajów: Finlandia, Francja, Indie, Norwegia, Polska, Słowenia, Wielka Brytania.  
Wniosek w języku angielskim w imieniu międzynarodowego konsorcjum składa koordy-
nator projektu za pomocą systemu: Je-S. Organizatorzy zapraszają również do skorzysta-
nia z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego znalezienie partnerów do realiza-
cji projektów badawczych. Strona internetowa konkursu EqUIP 
Więcej informacji: http://www.granty-na-badania.com/2017/09/equip-konkurs-na-
projekty-we-wspopracy.html 
 

17.  EUCYZ –  konkurs dla najmłodszych naukowców 
Do 30 listopada 2017 r. najmłodsi naukowcy mogą zgła-
szać swoje prace w ramach Konkursu Prac Młodych Nau-
kowców Unii Europejskiej (EUCYS). Konkurs adresowany 
jest do osób, które są urodzone pomiędzy 30 września 
1997 i 1 września 2004 roku. Do konkursu można zgłaszać 
prace z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, technicz-
nych, społecznych i ekonomicznych. Do konkursu można zgłaszać oryginalne prace ba-
dawcze nagrodzone lub wyróżnione w konkursie ogólnopolskim, a w przypadku konkur-
sów wieloetapowych – tylko w etapie najwyższym, lub prace mające rekomendację pra-
cownika naukowego ze stopniem naukowym co najmniej doktora. Prace z nauk ścisłych, 
przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych, społecznych i humanistycznych mogą 
mieć jednego, dwoje lub troje autorów. Muszą powstać jeszcze przed podjęciem przez 
nich studiów na wyższej uczelni. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć  
w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora. Strona in-
ternetowa Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej: 
http://www.granty-na-badania.com/2017/10/eucys-konkurs-dla-najmodszych-nau-
kowcow.html 
 

18.  Europejski Tydzień Innowacji (Bruksela) 
W ramach Europejskiego Tygodnia Innowacji w dniach 27 listopada – 1 grudnia 2017 
r. odbędzie się  w Brukseli 9. European Innovation Summit. 
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Rok 2017 jest ważnym rokiem dla przyszłości innowacji w Europie. Rozpoczęły się przy-
gotowania do stworzenia kolejnych wieloletnich ram finansowych, z których część sta-
nowi kolejny program ramowy w dziedzinie badań i innowacji. Jednocześnie wydarze-
nie  jest okazją do zastanowienia się, jak lepiej wykorzystać dostępną wiedzę i zasoby. 
Partnerzy szczytu mają możliwość zorganizować własne wydarzenie w ramach programu 
szczytu w wybranym przez siebie temacie. 
Więcej informacji znajduje się na stronie European Innovation Summit/Week. 
 
 

19.  Global Management Challenge - konkurs dla studentów  
Do 30 listopada 2017 r. trwa rejestracja zespołów stu-
denckich, które chcą wziąć udział w konkursie Global Mana-
gement Challenge Poland 2017. Konkurs jest rozbudowaną 
symulacją biznesową, podczas której zespoły wcielają się  
w role zarządów przedsiębiorstw i rywalizują ze sobą na 
wirtualnym rynku. Zwycięski zespół będzie reprezento-
wał Polskę podczas Światowego Konkursu Global Management Challenge. 
Zgodnie z regulaminem konkursu swoje zgłoszenia mogą przesyłać zespoły studenckie. 
Zespół może składać się z 3-5 osób. Istnieje możliwość tworzenia zespołu konkursowego 
przez osoby z różnych lat studiów, różnych kierunków studiów oraz różnych uczelni. 
W celu zgłoszenia zespołu do konkursu należy zarejestrować go na stronie internetowej 
organizatora konkursu: http://gmcpoland.pl/rejestracja-studentow/ 
  

20.  Stypendium na University of Iceland w Reykjavíku   
Do 1 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach kon-
kursu stypendialnego na University of Iceland  
w Reykjavíku. W ramach konkursu przyznanych zostanie 
15 stypendiów dla studentów na trwające od 1 września 
2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. studia dotyczące języka, kul-
tury i historii Islandii. Zgodnie z informacjami organizato-
rów konkurs adresowany jest do osób, które nie ukończyły 
35. roku życia Wnioskodawca musi mieć ukończony przy-
najmniej jeden rok studiów. Stypendium obejmuje opłaty rejestracyjne na uniwersytecie 
i miesięczne stypendium w wysokości około 140 000 ISK (ok. 4 900 zł) - które powinno 
obejmować zakwaterowanie i wyżywienie dla jednej osoby, płatne na początku każdego 
miesiąca, od września do kwietnia. Pomieszczenie będzie można wynająć w jednym aka-
demiku Uniwersytetu, Gamli Garður. Strona internetowa konkursu na stypendium  
w Islandii: http://www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en 
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:  http://www.granty-na-bada-
nia.com/2017/07/stypendium-w-islandii.html 
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21.  Spotkanie brokerskie: Health – Partnering Day 2017 i dzień infor-
macyjny (Bruksela) 

 
 
 
 
 
 

 
W dniu 7 grudnia 2017 r. odbędzie się spotkanie brokerskie w ramach projektu Health-
NCP-Net 2.0 w Brukseli. Jeżeli pomysł wpisuje się w tematykę konkursową obszaru 
zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan, to Partnering event jest właściwym miej-
scem, gdzie można znaleźć potencjalnych partnerów do projektu, na którym można za-
prezentować podczas sesji  Flash presentation swój wkład do projektu. Więcej informacji 
oraz rejestracja na stronie wydarzenia 
W dniu 8 grudnia 2017 r. w Brukseli organizowany jest dzień informacyjny poświęcony 
ostatnim konkursom w obszarze: zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan. Poruszone 
będą takie zagadnienia jak: badania kliniczne, współpraca międzynarodowa w obsza-
rze medycyny, zdrowie i środowisko, ICT w zdrowiu, możliwości dla MŚP. Udział  
w tym wydarzeniu ułatwi tworzenie konsorcjów aplikujących do najbliższego konkursu 
w obszarze: zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan.  
 

22.  DAINA: konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze 
 
Termin składania wniosków: do 15 grudnia 2017 r. 
DAINA to konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze, 
które będą realizowane przez zespoły polsko-litewskie we 
wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu będą 
mogli przystępować wnioskodawcy realizujący badania 
podstawowe. 

• Ogłoszenie konkursu: 15 września 2017 r. 
• Rozstrzygnięcie konkursu: czerwiec 2018 r. 
• Początek realizacji projektów: wrzesień 2018 r. 

Zasady przyznawania środków finansowych wnioskodawcom litewskim na realizację za-
dań przez zespoły litewskie w polsko-litewskich projektach badawczych w konkursie DA-
INA ustala Lietuvos mokslo taryba (LMT). 
Więcej informacji: http://www.granty-na-badania.com/2017/06/ncn-konkurs-na-pol-
sko-litewskie.html 
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23.  Szwajcarskie stypendia rządowe dla wybitnych naukowców  
  i artystów zagranicznych  

Za pośrednictwem Federalnej Komisji Stypendialnej dla Stu-
dentów Zagranicznych Konfederacja Szwajcarska przyznaje 
zagranicznym badaczom i artystom różne rodzaje stypen-
diów: 

• Uniwersyteckie stypendia na pobyty badawcze, 
studia doktoranckie i postdoktoranckie na szwajcarskich uni-
wersytetach, politechnikach i w szwajcarskich wyższych szkołach zawodowych 

• Stypendia artystyczne na studia magisterskie w szwajcarskich wyższych szkołach 
zawodowych (dostępne tylko dla ograniczonej grupy krajów) 

Warunki ubiegania się o stypendia oraz dalsze informacje dotyczące oferty stypendialnej 
na rok akademicki 2018-2019 (rozpoczęcie studiów we wrześniu 2018 r.) dostępne są  
(z podziałem na kraje) na stronie internetowej Federalnej Komisji Stypendialnej dla Stu-
dentów Zagranicznych Eidgenössische Stipendienkommission für ausländische Studie-
rende (ESKAS).  

Więcej informacji:  http://www.mojestypendium.pl/stypendium_zagr/szwajcarskie-sty-
pendia-rzadowe-dla-wybitnych-dla-naukowcow-i-artystow-zagranicznych/ 

24.  BiodivERsA - nabór wniosków  
Do 1 grudnia 2017 r. trwa wstępna rejestracja wniosków 
w ramach konkursu na międzynarodowe projekty badaw-
cze z zakresu bioróżnorodności i ekosystemu pt. "Scenarios 
of Biodiversity and Ecosystem Services". Zgodnie z informa-
cjami Narodowego Centrum do konkursu można składać 
projekty badawcze dotyczące następujących tematów: 

• Development and application of scenarios of biodiversity and ecosystem services 
across spatial scales of relevance to multiple types of decisions,  

• Consideration of multiple dimensions of biodiversity and ecosystem services  
in biodiversity scenarios. 

W konkursie biorą udział następujące kraje: Argentyna, Austria, Belgia(Walonia), Brazy-
lia (Sao Paulo), Bułgaria, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Ka-
nada, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Stany 
Zjednoczone, Turcja, Wybrzeże Kości Słoniowej. 
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Projekt polskiego zespołu badawczego może trwać 36 miesięcy. Finansowanie mogą uzy-
skać grupy badawcze, które składają się z co najmniej trzech zespołów badawczych, po-
chodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Narodowego 
Centrum Nauki oraz stronie internetowej biodiversa.org. 
 

25.  FWPN: Konkurs w obszarze kultura/wydarzenie artystyczne  
Od 20 listopada 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. trwa na-
bór wniosków w ramach konkurs w obszarze  kultura/wy-
darzenie artystyczne: Popularyzacja kultury polskiej  
w Niemczech i kultury niemieckiej w Polsce. Organizato-
rem konkursu jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemiec-
kiej. Zgodnie z informacjami organizatorów termin realiza-
cji składanych projektów przewidywany jest od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
Wnioski o dotacje powyżej 30 000 zł/7 500 € w obszarze kultura/wydarzenie arty-
styczne będą mogły być składane tylko w ramach konkursu. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej FWPN: 
http://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/konkurs-dotacyjny-w-obsza-
rze-kultura-wydarzenie-artystyczne-nAVmh7 

 

26.  CHIST-ERA - nabór wniosków  
Do 11 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursu Chist-Era z obszaru technologii informacyjnych 
oraz komunikacyjnych (ICST). W ramach konkursu możliwe 
będzie uzyskanie środków na prowadzenie międzynarodo-
wych projektów badawczych. Zgodnie z informacjami orga-
nizatorów do konkursu będzie można zgłaszać projekty do-
tyczące następujących zagadnień: 

• Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment re-
producibility (ORMR); 

• Big data and process modelling for smart industry (BDSI). 

Wnioski do konkursu mogą składać zespoły badawcze złożone z co najmniej 3 grup ba-
dawczych z 3 różnych krajów, które biorą udział w konkursie Chist-Era: 
Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Kanada 
(prowincja Québec), Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Bryta-
nia, Włochy. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej www.chi-
stera.eu oraz na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki. 
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27.  ERC Proof of Concept Grant - nabór wniosków  
Do 16 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursu ERC Proof of Concept Grant, którego organizato-
rem jest European Research Council. Budżet konkursu wy-
nosi 20 mln euro. Czas trwania: Zgłaszany projekt może 
trwać do 18 miesięcy. Budżet: Na cały czas trwania pro-
jektu można uzyskać maksymalnie 150 000 euro. Wnio-
skodawca: Wnioski mogą składać osoby, które realizują już grant finansowany ze źródeł 
ERC i w wyniku prowadzonych badań uzyskały nieoczekiwane lub nowe możliwości, 
które mają możliwość zastosowań komercyjnych lub społecznych. W ramach przyzna-
nych środków, można sfinansować prace, których nie przewidziano w pierwotnym pro-
jekcie. Strona internetowa ERC Proof of Concept Grant 
Szczegółowe informacje są dostępne: http://www.granty-na-badania.com/2017/09/erc-
proof-of-concept-grant-nabor.html 
Kolejne nabory wniosków w ramach konkursu ERC Proof of Concept Grant prowadzone 
będą w terminie do 28 kwietnia 2018 r. oraz do 6 września 2018 r.   
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