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1. "Welcome Days" - powitanie studentów programu Erasmus+ 

1 października 2018 r. odbyło się oficjalne powitanie stu-
dentów Erasmus+, którzy będą studiować na naszej Uczelni. 
„Welcome Days” zorganizował Dział Współpracy Międzyna-
rodowej Politechniki Rzeszowskiej. Obecni na spotkaniu go-
ście zdobyli ogólną wiedzę na temat naszego kraju, miasta  
a także struktury uczelni i kierunków, na których można 
podjąć studia. W tym roku na semestr zimowy 2018/19 przyjechało 70 studentów  
z Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Włoch, Francji i Cypru. Więcej informacji: 
https://w.prz.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/welcome-days---powitanie-studentow-pro-
gramu-erasmus-981.html 

      

 

2. Porozumienie o współpracy z Politechniką Lwowską 
5 października 2018 r. Politechnika Rzeszowska podpisała 
porozumienie o współpracy z Politechniką Lwowską. Poro-
zumienie ma na celu wymianę doświadczeń i dalszy rozwój 
w zakresie wspólnego kształcenia i dyplomowania. Celem 
porozumienia jest ponadto zwiększenie atrakcyjności 
oferty kształcenia, promowanie międzynarodowej mobil-
ności akademickiej studentów w obszarze szkolnictwa 
wyższego, promowanie komunikacji międzykulturowej  
i wielojęzyczności, wymiana doświadczeń w zakresie realizacji procesu kształcenia oraz 
zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy poprzez posiadanie wspólnego dyplomu. 
Współpraca w zakresie podwójnych dyplomów została zainicjowana  przez prof. Andriya 
Lozynskyyego, który w 2016 przeprowadził cykl wykładów w ramach projektu Erasmus+ 
na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. Więcej informacji:  https://w.prz.edu.pl/uczel-
nia/aktualnosci/porozumienie-o-wspolpracy-z-politechnika-lwowska-993.html 
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3. MSZ: Konkurs na prace magisterskie  
Do 15 października 2018 r. można zgłaszać swoje propo-
zycje na konkurs na najlepszą pracę magisterską, którego 
organizatorem jest Minister Spraw Zagranicznych. Zgła-
szane prace muszą dotyczyć współczesnych stosunków 
międzynarodowych. Zgodnie z regulaminem do konkursu 
można zgłaszać tylko prace magisterskie, które zostały 
obronione w roku zgłoszenia tj. 2018 r. Muszą one mieścić się w zakresie podanej poniżej 
tematyki: 

• priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach 
lub regionach geograficznych; 

• stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub re-
gionem; 

• członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej; 
• polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa mię-

dzynarodowego; 
• polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych  

i regionalnych; 
• polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych; 
• promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki; 
• prawa człowieka; 
• współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosun-

ków ekonomicznych; 
• zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego w odniesieniu do polskiej poli-

tyki zagranicznej. 

Dla autorów najlepszych prac magisterskich organizatorzy przewidzieli nagrody pie-
niężne. Laureat I miejsca dodatkowo otrzyma możliwość odbycia stażu w wybranej ko-
mórce organizacyjnej MSZ. Strona internetowa konkursu Ministra Spraw Zagranicznych 

4. IMI2: Nabór wniosków w 15. konkursie  
Do 24 października 2018 r. trwa nabór wniosków do 15. 
edycji konkursu w ramach Inicjatywy Leków Innowacyj-
nych 2. Nabór wniosków prowadzony jest w ośmiu tema-
tach. Budżet konkursu wynosi prawie 387 mln euro. Zgod-
nie z informacjami organizatorów nabór wniosków prowa-
dzony jest w następujących tematach: 

• Topic 1: Integrated research platforms enabling pa-
tient-centric drug development 

• Topic 2: Blockchain Enabled Healthcare 

https://www.granty-na-badania.com/2018/08/msz-konkurs-na-prace-magisterskie.html
http://www.ue.wroc.pl/p/2018/konkurs_ministra_sz_na_najlepsza_prace_magisterska.pdf
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https://www.granty-na-badania.com/2018/07/imi2-nabor-wnioskow-w-15-konkursie.html
https://www.granty-na-badania.com/2018/08/msz-konkurs-na-prace-magisterskie.html


 

 

• Topic 3: Microenvironment imposed signatures in tissue and liquid biopsies in im-
mune-mediated diseases 

• Topic 4: Emerging translational safety technologies and tools for interrogating hu-
man immuno-biology 

• Topic 5: Development and validation of translational platforms in support of sy-
naptopathy drug discovery 

• Topic 6: Digital endpoints in neurodegenerative and immune-mediated diseases 
• Topic 7: AMR Accelerator programme Pillar A: Capability Building Network to ac-

celerate and validate scientific discoveries 
• Topic 8: AMR Accelerator programme Pillar B: Tuberculosis drug development ne-

twork to accelerate and validate scientific discoveries and advance the R&D pipe-
line of new and innovative agents to address the global tuberculosis epidemic 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej www.imi.eu-
ropa.eu. 
 

5. Max Weber Programme - staże post-doc w naukach humanistycz-
nych i społecznych  

Do 25 października 2016 r. trwa nabór wniosków  
w ramach staży podoktorskich Max Weber Programme. 
Program adresowany jest do młodych naukowców, którzy 
nie wcześniej niż pięć lat temu uzyskali stopień doktora  
w dziedzinie nauk humanistycznych oraz społecznych. 
Osoby zakwalifikowane do udziału w programie, będą mogły odbyć trwający od 12 do 24 
miesięcy staż w European University Institute we Florencji. W ramach przyznanego 
stypendium organizatorzy zapewniają stypendyście następujące świadczenia: 

• stypendium do 2 000 euro miesięcznie; 
• dodatkowe świadczenie w wysokości 300 euro miesięcznie, jeśli stypendysta 

przyjeżdża na staż z partnerem; 
• dodatkowe świadczenie w wysokości 200 euro miesięcznie na każde dziecko,  

z którym stypendysta przyjeżdża na staż; 
• pokrycie kosztów podróży do 1 200 euro. 

Więcej informacji na stronie internetowej Max Weber Programme. 
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6. Nagroda Naukowa Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą 
studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej  

Do 30 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ra-
mach konkursu o Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Agen-
cji Kosmicznej za najlepszą studencką pracę dyplomową  
z zakresu inżynierii kosmicznej. Laureaci konkursu otrzy-
mają nagrody rzeczowe. Zgodnie z informacjami organiza-
torów konkurs adresowany jest do osób, które w roku przy-
znania nagrody ukończyły studia I lub II stopnia w polskich uczelniach wyższych.   
W ramach konkursu nagrody przyznane zostaną w dwóch kategoriach - prace inżynier-
skie (licencjackie) oraz prace magisterskie. W każdej z kategorii zaplanowano następu-
jące nagrody: 

• nagroda rzeczowa I stopnia o równowartości 5 000 zł wraz z podatkiem dochodo-
wym; 

• nagroda rzeczowa II stopnia o równowartości 4 000 zł wraz z podatkiem docho-
dowym; 

• nagroda rzeczowa III stopnia o równowartości 3 000 zł wraz z podatkiem docho-
dowym. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny 
jest na stronie internetowej organizatora. 
Strona internetowa konkursu o Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej 
za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej 
Zdjęcie we wpisie: fot. Greg Rakozy / unsplash.com CC0 1.0 
 

7. Stypendia DAAD na rok 2019/2020 
Oferta ta skierowana jest do studentów, absolwentów, doktoran-
tów oraz naukowców z polskich uczelni. Szczegółowa oferta sty-
pendialna, inne pomocne informacje oraz kontakt do DAAD  
w Warszawie znajduje się na stronie internetowej www.daad.pl. 
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8. PNFN: Nabór wniosków w konkursie głównym  
Do 31 października 2018 r. można składać wnioski  
w ramach tzw. konkursu głównego, którego organizatorem 
jest Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki. Zgodnie  
z regulaminem konkursu składane wnioski muszą dotyczyć 
projektów, których budżet wynosi do 80 000 euro. Zgodnie 
z informacjami PNFN wspiera przedsięwzięcia w dziedzi-
nie: nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa, nauk społecznych i ekono-
micznych. Wnioski mogą być składane przez: szkoły wyższe, pozauczelniane jed-
nostki naukowe, inne instytucje naukowe w Polsce i w Niemczech.  
Zgłaszane projekty muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy pol-
skimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypad-
kach. Udział procentowy pozytywnych decyzji w konkursach Fundacji wynosi na ogół 20 
do 30%. Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych PNFN wyznaczyła cztery 
priorytety tematyczne: transfer kultury i wiedzy, procesy europeizacji, zmiana norm  
i wartości, wielojęzyczność. 
Strona internetowa tzw. konkursu głównego Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki 
 

9. Canaletto - wymiana bilateralna z Włochami  
Do 31 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ra-
mach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Polską  
a Włochami w ramach programu Canaletto. Celem naboru 
jest wsparcie mobilności naukowców realizujących pro-
jekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez 
partnerów z Polski i z Włoch. Jak informuje Narodowa 
Agencja Wymiany Akademickiej: 
Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na po-
krycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. 
Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł. 
W ramach konkursu rozpatrywane będą tylko projekty złożone łącznie w Polsce i we Wło-
szech. Nabór wniosków jest otwarty wyłącznie dla następujących obszarów tematycz-
nych: 

• matematyka, fizyka, chemia, 
• kosmos, 
• rolnictwo, żywność i zrównoważone środowisko, 
• nanotechnologia i zaawansowane materiały, 
• technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym stosowane w obszarze dziedzic-

twa kulturowego, 
• medycyna i zdrowie. 

https://www.granty-na-badania.com/2018/08/pnfn-nabor-wnioskow-w-konkursie-gownym.html
http://www.pnfn.pl/pl/547.php
https://www.granty-na-badania.com/2018/09/canaletto-wymiana-bilateralna-z-wochami.html
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https://www.granty-na-badania.com/2018/09/canaletto-wymiana-bilateralna-z-wochami.html


 

 

Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 
miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2019 r. Data zakończenia realizacji projektów nie może 
być późniejsza niż 31 grudnia 2020 r. Maksymalna wysokość finansowania projektu z bu-
dżetu NAWA wynosi 20 000 zł. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w zaproszeniu do składania wnio-
sków, które dostępne jest na stronie internetowej organizatora. 
Strona internetowa programu Canaletto na wymianę bilateralną z Włochami 
Zdjęcie we wpisie: fot. Fab Lentz / unsplash.com CC0 1.0 
 

10.  Stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy  
Do 2 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursu na stypendium rządu francuskiego na pobyt ba-
dawczy. Program stypendialny rządu francuskiego adreso-
wany jest do polskich badaczy z doktoratem, od mniej niż 
10-ciu lat, pracujących w polskiej instytucji naukowej, któ-
rzy chcą prowadzić badania we Francji i nawiązać nową współpracę polsko-francuską. 
Stypendium trwa od jednego do trzech miesięcy i musi zostać zrealizowane od 1 stycznia 
2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Stypendysta naukowiec otrzymuje 1 704 euro na każdy 
miesiąc pobytu we Francji. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na w jego 
regulaminie,  który dostępy jest na stronie internetowej organizatora konkursu. Strona 
internetowa stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy 
 

11.  ERC Synergy Grant 2019 - nabór wniosków  
Do 8 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursu ERC Synergy Grant, którego organizatorem jest 
European Research Council. W ramach konkursu wsparcie 
na przełomowe badania mogą otrzymać niewielkie zespoły 
badawcze. Budżet konkursu wynosi 400 mln euro. W jego 
ramach planowane jest finansowanie 48 projektów. 
Poniżej zamieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące wniosków składanych  
w ramach ERC Synergy Grant. Czas trwania: zgłaszany projekt może trwać do 6 lat. 
Budżet: na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 10 mln euro (w nie-
których przypadkach projekt może uzyskać dodatkowe 4 mln euro). 
Wnioskodawca: wnioski mogą składać zespoły składające się z od 2 do 4 naukowców 
(Principal Investigators). Strona internetowa konkursu ERC Synergy Grant 

https://nawa.gov.pl/images/Bilateralne-Naukowcy/canaletto/Canaletto_zaproszenie-do-skladania-wnioskow.docx
https://nawa.gov.pl/images/Bilateralne-Naukowcy/canaletto/Canaletto_zaproszenie-do-skladania-wnioskow.docx
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/570-wymiana-bilateralna-canaletto
https://unsplash.com/@fossy
http://unsplash.com/
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://www.granty-na-badania.com/2018/09/stypendium-rzadu-francuskiego-na-pobyt.html
https://www.institutfrancais.pl/uploads/drive/nauka/bgf/2018_reglement_bgf_vpl.pdf
https://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy
https://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy
https://www.granty-na-badania.com/2018/09/erc-synergy-grant-2019-nabor-wnioskow.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2019-syg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2019-SyG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://www.granty-na-badania.com/2018/09/erc-synergy-grant-2019-nabor-wnioskow.html
https://www.granty-na-badania.com/2018/09/stypendium-rzadu-francuskiego-na-pobyt.html


 

 

12.  Konkurs Prix de la Francophonie  
Do 12 listopada 2018 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu 
Prix de la Francophonie dla młodych naukowców. Konkurs 
adresowany jest do naukowców, którzy nie ukończyli 40. 
roku życia i są afiliowani do jednostek naukowych będą-
cych członkami Agence Universitaire de la Francophonie. 
Laureaci konkursu otrzymają stypendium w wysokości  
5 000 euro. Nabór zgłoszeń prowadzony jest w następują-
cych kategoriach: nauka i technologia, nauki humanistyczne i społeczne. Strona in-
ternetowa konkursu Prix de la Francophonie 
 

13.  Stypendia dla doktorantek z aeronautyki i lotnictwa  
Do 15 listopada 2018 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 doktoranckich oraz prowadzą badania związane z aero-
nautyką lub lotnictwem. Wnioskodawczyni nie może uzyskać stopnia naukowego doktora 
przed kwietniem 2020 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 
 

https://www.granty-na-badania.com/2018/08/konkurs-prix-de-la-francophonie.html
https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/membres/
https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/membres/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-neuvieme-edition-prix-de-francophonie-jeunes-chercheurs/
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14.  Nabór wniosków w ERA Chairs  
Do 15 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursu ERA Chairs. Jak informuje Krajowy Punkt Kontak-
towy Programów Badawczych UE. Konkurs adresowany 
jest do instytucji badawczych, które chcą utrzymać wysoką 
jakość kadry naukowej oraz wdrożyć zmiany strukturalne 
niezbędne do trwałej doskonałości naukowej. Budżet kon-
kursu wynosi 30 mln euro. Pojedynczy projekt może uzy-
skać finansowanie do 2,5 mln euro. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej  Krajowego 
Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.  
Zdjęcie we wpisie: fot. rawpixel / unsplash.com CC0 1.0 
 

15.  PNFN: Konkurs specjalny  
Do 15 listopada 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 
konkursu specjalnego, którego organizatorem jest Polsko-
Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki. Temat konkursu spe-
cjalnego to: "Ciągłość i zmiana w komunikacji we współcze-
snych stosunkach polsko-niemieckich". Maksymalne finan-
sowanie projektu to 300 000 euro. Zgodnie  z informacjami 
organizatorów: W konkursie specjalnym Polsko-Niemiecka Fundacja Nauki wspiera empi-
ryczne i teoretyczne badania nad komunikacją we współczesnych stosunkach polsko-nie-
mieckich. Badania mogą być poświęcone roli określonych grup i aktorów społecznych; szcze-
gólne znaczenie przypada przy tym komunikacyjnym interakcjom w polityce, mediach 
i w ramach społeczeństwa obywatelskiego.  
Strona internetowa konkursu specjalnego Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki 
 

16.  BiodivERsA - zapowiedź naboru wniosków  
Od października 2018 r. do listopada 2018 r.  planowany 
jest nabór wniosków w ramach konkursu na międzynaro-
dowe projekty badawcze z zakresu bioróżnorodności i eko-
systemu pt. "Biodiversity and its influence on animal, hu-
man and planet health. W konkursie planowany jest udział 
następujących krajów: Austria, Belgia, Brazylia, Bułga-
ria, Estonia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Kanada, Litwa, Niemcy, Norwegia, Pol-
ska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja. 
Finansowanie mogą uzyskać grupy badawcze, które składają się z co najmniej trzech ze-
społów badawczych, pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w kon-
kursie. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej 
biodiversa.org. 
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17.  EUCYS - konkurs dla najmłodszych naukowców  
Do 30 listopada 2018 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 
1998 i 1 września 2005 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 internetowa Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej 
 

18.  Stypendium w Islandii  
Do 1 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu 
stypendialnego na University of Iceland w Reykjavíku. W ramach 
konkursu przyznanych zostanie 15 stypendiów dla studentów na 
trwające od 1 września 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. studia do-
tyczące języka, kultury i historii Islandii. Zgodnie z informacjami 
organizatorów konkurs adresowany jest do osób, które nie ukoń-
czyły 35. roku życia Wnioskodawca musi mieć ukończony przy-
najmniej jeden rok studiów. Stypendium obejmuje opłaty rejestracyjne na uniwersytecie 
i miesięczne stypendium, które powinno obejmować zakwaterowanie i wyżywienie dla 
jednej osoby, płatne na początku każdego miesiąca, od września do kwietnia. Zakwatero-
wanie będzie można uzyskać w jednym z akademików Uniwersytetu, Gamli Garður. 
Strona internetowa konkursu na stypendium w Islandii 
 

19.  Bawaria - stypendia na studia podyplomowe i doktoranckie  
Do 1 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach kon-
kursu na roczne stypendia na studia podyplomowe w roku 
akademickim 2019/2020 oraz stypendia doktoranckie  
w niemieckim kraju związkowym Bawaria. Konkurs adre-
sowany jest do absolwentów szkół wyższych z Polski, Buł-
garii, Chorwacji, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czech, 
Ukrainy i Węgier. Zgodnie z informacjami organizatorów miesięczna wysokość stypen-
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dium wynosi 735 euro. Stypendium wypłacane jest przez 12 miesięcy i jego łączna wy-
sokość wynosi 8 820 euro. Kandydaci z przynajmniej jednym dzieckiem mogą otrzymać 
stypendium w miesięcznej wysokości 895 euro (10 740 euro rocznie). Laureat rocznego 
stypendium może dwukrotnie ubiegać się o jego przedłużenie o kolejny rok - aż do 3 lat. 
Strona internetowa konkursu na stypendia w Bawarii 
 

20. Dofinansowanie dla europejskich naukowców  
Europejscy naukowcy mogą otrzymać nawet 100 mld euro na rozwój nauki.  
Horyzont Europa to nowy program Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i in-
nowacji. Zastąpi obecny program Horyzont 2020, którego 
budżet wynosi 78 mld euro. Budżet nowego programu ma 
się zwiększyć do ok. 100 mld euro, ale wciąż trwają nego-
cjacje w tym zakresie. Zmianie ulegnie także sama struktura 
programu, w którym wyróżniono trzy filary:  Otwarta na-
uka, Wyzwania o charakterze globalnym oraz Otwarte inno-
wacje. Zwłaszcza w zakresie tego pierwszego skorzystać 
mogą polscy naukowcy, dla których wciąż współpraca mię-
dzynarodowa jest największym wyzwaniem. Na początku maja Unia Europejska przyjęła 
nowy budżet na lata 2021-2027. Jedną z największych zmian wprowadzonych w stosunku 
do poprzedniego planu budżetowego jest zwiększenie środków na finansowanie badań 
oraz rozwoju o 30 proc. Naukowcy partycypujący w programie Horyzont 2020 mieli do 
dyspozycji ok. 78 mld euro, a budżet Horyzontu Europa wzrośnie do ok. 100 mld euro. 
Więcej informacji: https://www.granty-na-badania.com/2018/08/europejscy-nau-
kowcy-moga-otrzymac-nawet.html 
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