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1. Konkurs JPI Urban Europe oraz chińskiej NSFC
Do 12 kwietnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń na międzynarodowe projekty badawcze w ramach konkursu JPI Urban
Europe oraz chińskiej NSFC pt. Sustainable Urbanisation in
the Context of Economic Transformation and Climate
Change: Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas.
Jak informuje Narodowe Centrum Nauki do konkursu
można zgłaszać projekty, których tematyka dotyczy następujących zagadnień:
•
•
•
•

Climate change and new urban economies;
Transformation of energy systems and strengthen urban circular economies;
Urban public administration and services innovation;
Urban data management.

W konkursie biorą udział następujące kraje:
Austria, Belgia, Chiny, Francja, Holandia, Łotwa, Norwegia, Polska, Szwecja, Wielka Brytania. O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 2 zespołów
naukowych pochodzących z co najmniej 2 europejskich krajów biorących udział
w konkursie oraz z 2 (maksymalnie 3) chińskich zespołów naukowych.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCN.

2. Stypendium dla polskich humanistów w Kanadzie

Do 16 kwietnia 2018 r. można składać wnioski w ramach
Polish Doctoral Research Fellowship, który organizowany
jest przez University of Alberta z Kanady. Konkurs adresowany jest do młodych polskich naukowców, którzy przygotowują rozprawę doktorską z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych lub o sztuce. Osoba, która otrzyma stypendium, będzie je realizowała w Wirth Institute for Austrian and Central European Studies. Od wnioskodawców organizatorzy konkursu oczekują:
•
•
•

znajomości języka angielskiego;
dodatkowym atutem będzie znajomość języka niemieckiego lub innego języka ze
środkowej Europy;
udokumentowane badania w formie publikacji naukowych.

Organizatorzy oczekują także, że osoba która otrzyma stypendium, będzie angażowała się
w życie naukowe i kulturalne uczelni oraz ułatwi kontakt z polskimi jednostkami naukowymi. Wysokość przyznanego stypendium wynosi 27 600 dolarów kanadyjskich.
Strona internetowa konkursu Polish Doctoral Research Fellowship

3. PNFN: Nabór wniosków w konkursie głównym
Do 16 kwietnia 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 dziedzinie:
•
•
•
•

nauk humanistycznych,
kulturoznawstwa,
prawa,
nauk społecznych i ekonomicznych.

Wnioski mogą być składane przez:
•
•
•

szkoły wyższe,
pozauczelniane jednostki naukowe,
inne instytucje naukowe w Polsce i w Niemczech.

Zgłaszane projekty muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi
i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.
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

4. III konkurs w ramach polsko-niemieckiej współpracy
Do 19 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków do III konkursu w ramach polsko-niemieckiej współpracy w obszarze
DIGITIZATION of ECONOMY. NCBiR przeznaczy 1,5 mln
euro na dofinansowanie projektów polskich podmiotów,
które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej. Zgodnie z informacjami Narodowego

Centrum Badań i Rozwoju nabór wniosków prowadzony będzie w następujących obszarach: Healthcare Industry/Medical Technology:
•
•
•

Telemedicine and Telediagnostics
Digital diagnostic support
Smart surgery

Konkurs organizowany jest przez NCBiR we współpracy z Federalnym Ministerstwem
Edukacji i Badań (BMBF). Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Strona internetowa III konkursu w ramach polsko-niemieckiej współpracy

5. Polish Project Excellence Award 2018

Do 20 kwietnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach
konkursu Polish Project Excellence Award 2018. Celem
konkursu jest wyłonienie najlepiej zarządzanego projektu,
zgodnie z modelem Project Excellence IPMA oraz promowanie dziedziny zarządzania projektami w środowisku biznesu. Do konkursu mogą być zgłaszane zarówno projekty
inwestycyjne jak i informatyczne, szkoleniowe, naukowo-badawcze czy też organizacyjne, bez względu na ich wielkość czy źródła finansowania. Zgodnie z informacjami organizatorów wymagania dotyczące zgłaszanego projektu są następujące:
•
•
•
•

minimalny czas trwania projektu: 6 miesięcy
minimalna liczba członków zespołu projektowego: 6
minimalna liczba podwykonawców wewnętrznych/zewnętrznych: 1
projekt musi być ukończony, lecz nie wcześniej niż na 24 miesiące przed datą złożenia aplikacji.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny
jest na stronie internetowej organizatora.
Strona internetowa konkursu Polish Project Excellence Award 2018

6. ERA-NET WaterWorks2017 - pierwszy nabór wniosków

Do 24 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach
pierwszego konkursu ERA-NET WaterWorks2017. W ramach konkursu można uzyskać środki na prowadzenie badań obejmujących zagadnienia z zakresu zrównoważonej
gospodarki wodnej. Na dofinansowanie udziału polskich
podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet
w wysokości 500 000 euro.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do konkursu można zgłaszać projekty, których tematyka dotyczy następujących zagadnień:
•
•
•

Enabling Sustainable Management of Water Resources;
Strengthening Socio-economic Approaches to Water Management;
Supporting Tools for Sustainable Integrative Management of water Resources.

Szczegółowe informacje o konkursie można naleźć na stronie internetowej NCBiR oraz na
stronie waterjpi.eu

7. Global Impact Challenge - szansa na akcelerację w Dolinie Krzemowej
Naukowcy z pomysłem na innowacje, inżynierowie budujący prototyp przełomowego urządzenia, start-upowcy
przenoszący idee z laboratoriów do przemysłu mogą do
26 kwietnia 2018 r. zgłosić się do konkursu Global Impact Challenge. Autor filmu prezentującego najciekawszy
wynalazek pojedzie do Doliny Krzemowej.
Uczestnicy konkursu mają zaprezentować startup lub prototyp, który pozytywnie wpłynie na życie ludzi w ciągu najbliższej dekady. Konkurs organizuje edukacyjny think-tank
Singularity University. Jego przedstawicielem w Polsce jest Fundacja Digital University.
Zgodnie z informacją fundacji, laureat konkursu otrzyma stypendium na intensywny, 10tygodniowy program inkubacyjny SU Ventures Incubator Program. Większość tego czasu
– 50 dni spędzi w siedzibie Singularity University w NASA Research Park w Dolinie Krzemowej. Tam, w otoczeniu menedżerów i mentorów z takich firm, jak SpaceX, Google, IBM
czy Boeing - dowie się, jak zrealizować swój pomysł i rozbudować go na skalę globalną.
Więcej o zgłoszeniach – tutaj. Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl,
Zdjęcie we wpisie: fot. Andrew Neel / unsplash.com CC0 1.0

8. ESCEL 2018 - ruszył nabór wniosków

Do 26 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach
Wspólnego Przedsięwzięcia ESCEL. Zgodnie z informacjami
organizatorów w ramach konkursu można uzyskać środki
na międzynarodowe badania naukowe z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems. Na dofinansowanie udziału
polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło
budżet w wysokości 1,5 mln euro.
Nabór wniosków prowadzony jest w ramach dwóch konkursów:
•

H2020-ECSEL-2017-1-IA-two-stage - Innovation Actions (IA)

•

H2020-ECSEL-2017-2-RIA-two-stage - Research and Innovation Actions (RIA)

Procedura naboru wniosków jest dwuetapowa i składa się z następujących etapów:
•
•

26 kwietnia 2018 roku, 17:00 CEST (I etap - wnioski wstępne)
20 września 2018 roku 17:00 CEST (II etap - wnioski pełne).

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.

9. Fulbright Graduate Student Award 2019-2020

Do 27 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach
konkursu Fulbright Graduate Student Award. Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów wyższych, którzy
planują podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub
innych programów na poziomie graduate kończących się
uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.
Zgodnie z informacjami organizatorów w ramach konkursu możliwe jest uzyskanie trwającego 9-10 miesięcy stypendium.
W roku akademickim 2019/2020 wysokość stypendium, przeznaczonego w pierwszej kolejności na koszty utrzymania stypendysty, nie może przekroczyć 47 000 dolarów. Stypendium może również obejmować:
•
•
•
•

Częściowe lub całkowite pokrycie kosztów czesnego i/lub opłat uczelnianych (zależnie od dostępnych środków).
Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA.
Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA.
Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem
w konferencjach.

O stypendium Graduate Student Award mogą ubiegać się
osoby, które spełniają następujące warunki:
•

•

Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub
karty stałego pobytu w USA (zielona karta).
Posiadają co najmniej stopień bachelor (licencjata/inżyniera, jeśli studia były ukończone w Polsce) w momencie składania aplikacji o stypendium
lub uzyskają dyplom najpóźniej do czerwca w roku
wyjazdu.

•

•
•
•

Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity
pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy
niż 5 lat.
Uzyskały wysoką średnią z toku studiów i mogą wykazać się wyróżniającymi osiągnięciami oraz sprecyzowanymi zainteresowaniami naukowymi.
Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
Spełniają wymogi formalne wizy J-1.

Strona internetowa konkursu Fulbright Graduate Student Award

10. Galien Polska 2018 - Stypendium naukowe na badania z zastosowaniami terapeutycznymi
Do 27 kwietnia 2018 r. naukowcy mogą ubiegać się
o stypendium Ambasady Francji w Polsce oraz Instytutu
Francuskiego na badania z zastosowaniami terapeutycznymi. Dla laureatów przewidziany jest miesięczny pobyt
badawczy we Francji. Stypendium przyznane zostanie w ramach V edycji prestiżowego konkursu Prix Galien Polska
nagradzającego twórców innowacji w farmacji i medycynie.
Jury wyłoni zwycięzcę spośród naukowców w wieku do:
•
•

45 lat posiadających tytuł doktora oraz polskie obywatelstwo;
Prowadzących badania w polskich laboratoriach (również w ramach francuskopolskiej współpracy naukowej).

Wynikiem badań musi być innowacyjne odkrycie naukowe z zakresu chemii farmaceutycznej, biotechnologii, diagnozy czy materiałów dla medycyny, mające potencjalne zastosowania w dziedzinie terapii medycznej.
Nagrodą jest jednomiesięczny pobyt badawczy we Francji w publicznym lub prywatnym
laboratorium i stypendium w wysokości 1700 €, wraz z pokryciem kosztów podróży
w obie strony do miejsca docelowego i ubezpieczenie zdrowotne na cały okres pobytu.
Aplikacje można składać za pomocą platformy online do 27 kwietnia 2018 r. na stronie
prixgalien.pl/stypendium-ambasady-francji.

11. ERCIM Fellowship Programme
Do 30 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach
Alain Bensoussan Fellowship Programme dla młodych naukowców po doktoracie, którego organizatorem jest European Research Consortium for Informatics and Mathematics. Laureaci trwającego 12 miesięcy stypendium, odbędą
je w jednym z instytutów ERCIM.
Zgodnie z informacjami organizatorów wnioski mogą składać osoby, które spełniają następujące warunki:
•
•
•
•

uzyskały stopień doktora w ciągu ostatnich ośmiu lat;
posługują się płynnie językiem angielskim;
mają uregulowaną kwestię służby wojskowej;
ukończyły studia doktoranckie przed rozpoczęciem stypendium.

Wnioskodawcy powinni prowadzić badania zgodne z tematyką badań w ERCIM.
Strona internetowa ERCIM Fellowship Programme

12. Stypendia dla doktorantów od Czesław M. Rodkiewicz Scholarship
Foundation
Do 30 kwietnia 2018 r. można składać wnioski w ramach
konkursu Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation.
Konkurs adresowany jest do osób, które posiadają dyplom
inżyniera z uczelni wyższej w Polsce i studiują na polskiej
uczelni, lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora. Przyznane zostaną dwa stypendia
w wysokości 4 000 dolarów kanadyjskich (ok. 11 000 zł).
Zgodnie z wymaganiami konkursu wnioski mogą składać tylko obywatele polscy, którzy
mieszkają w Polsce. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
Strona internetowa Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation

13. FWPN: Stypendia dziennikarskie

Do 30 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach
konkursu na stypendia dziennikarskie, którego organizatorem jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Celem
konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich, a także otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania europejskie. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 2 500 euro.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkurs skierowany jest do dziennikarzy z obu
krajów, którzy przygotowują artykuły lub reportaże (prasowe, radiowe, telewizyjne), fotoreportaże bądź publikacje internetowe (np. blogi dziennikarskie), a także książki dotyczące:
•
•
•
•

nowych wyzwań dla współpracy polsko-niemieckiej w zmieniającej się sytuacji
polityczno-społecznej w Europie i na świecie;
funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Europie;
codzienności współpracy w obszarach przygranicznych;
ekologii, także w kontekście europejskiej polityki energetycznej

Dofinansowanie może pokryć koszty kwerendy do artykułu lub reportażu (prasowego,
radiowego, telewizyjnego), fotoreportażu, bądź publikacji internetowej, a także książki –
w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich.
Więcej informacji: http://fwpn.org.pl/stypendium-dziennikarskie/stypendia-dziennikarskie-konkurs-fundacji-wspolpracy-polsko-niemieckiej-yIanhR

14. Najlepsi z najlepszych! 3.0. - wsparcie dla studentów w międzynarodowych zmaganiach

Do 30 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach
programu Najlepsi z najlepszych! 3.0. - wsparcie dla studentów w międzynarodowych zmaganiach. Celem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów
w rozwoju ich aktywności, poprzez wspieranie uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach lub konferencji. Budżet programu wynosi 12 355 230 zł.
Zgodnie z regulaminem konkursu o przyznanie środków finansowych w ramach projektu
może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub studenci
tworzący zespół. Okres realizacji projektu nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy oraz wykraczać poza dzień 31 maja 2019 r. Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć:
•
•

80 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;
320 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

Strona internetowa konkursu Najlepsi z najlepszych! 3.0.

15. Climate-KIC Accelerator Programme
Do 9 maja 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Climate-KIC Accelerator Programme. Celem konkursu jest wybór najlepszych innowacji z zakresu ochrony
środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu, odnawialnych źródeł energii, produkcji zdrowej żywności i branż pokrewnych. Zwycięskie projekty otrzymają 30 000 euro.
Zgodnie z informacjami organizatorów konkurs adresowany jest do:
•
•

•

początkujących firm (MŚP istniejący na rynku do 3 lat),
osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowodydaktycznych (planujących w ramach programu rozpocząć działalność gospodarczą)
zespołów badawczych (planujących skomercjalizować swoją wiedzę w formie
spółki typu spin-off, spin/out)

Finalista programu otrzyma także możliwość udziału w Venture Competition.
Więcej informacji o konkursach można znaleźć na stronie internetowej Dolnośląskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego.

16. Stypendia Fundacji Lanckorońskich

Do 10 maja 2018 r. można składać wnioski na stypendia
Fundacji Lanckorońskich oraz Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. O stypendium Fundacji Lanckorońskich mogą
ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy,
historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii.
W ramach stypendium finansowane jest prowadzenie badań w Wiedniu, Londynie i Rzymie.
Wnioski na stypendia przyjmowane są przez Polską Akademię Umiejętności. Zgodnie
z informacjami organizatorów zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków
sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko
w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989 r.
Stypendia przyznawane są na okres od 1 do 3 miesięcy. Ze względu na dużą liczbę wniosków, zazwyczaj finansowany jest miesięczny pobyt. Regulamin konkursu wyklucza składanie wniosków przez studentów.
Wniosek o stypendium Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich
Strona internetowa konkursu Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

17. NAWA: Program Stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza
Do 11 maja 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach Programu Stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza, którego
organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Program umożliwia osobom z wybranych krajów odbycie bezpłatnych studiów II stopnia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 1 500 zł. Program im. Ignacego Łukasiewicza skierowany jest do cudzoziemców z następujących krajów:
Angola, Chile, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Meksyk, Mjanma,
Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania, Wietnam.
O stypendium mogą ubiegać się osoby, które:
•

•
•
•

są absolwentami studiów I stopnia (studia ukończone nie wcześniej niż w 2014 r.)
lub studentami ostatniego roku studiów I stopnia w roku akademickim 2017/2018
prowadzonych w obszarach nauk: ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
nie posiadają dyplomu magistra lub magistra inżyniera;
posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na
poziomie B2;
nie są absolwentami ani studentami polskich uczelni.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny
jest na stronie internetowej organizatora.
Strona internetowa Programu Stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza

18. Fulbright Junior Research Award - stypendia w USA dla doktorantów
Do 15 maja 2018 r. można składać wnioski w ramach programu Junior Advanced Research Award, którego organizatorem jest Fundacja Fulbrighta. Konkurs adresowany jest
do doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy są na zaawansowanym etapie pisania rozprawy doktorskiej. Celem wyjazdu jest realizacja projektu
badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej. Stypendium może trwać od 6 do 9 miesięcy. W ramach stypendium zapewnione jest
pokrycie następujących kosztów:
•

Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA;

•

•
•
•

Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub
ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą;
Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA;
Miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z realizacją
projektu badawczego;
Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
•
•

•

•
•

Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego
obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);
Przygotowują rozprawę doktorską w uczelni, instytucie badawczym, jednostce naukowej PAN, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej jednostce naukowej w Polsce, a ich rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium;
Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity
pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy
niż 5 lat;
Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego;
Spełniają wymogi formalne wizy J-1.

Strona internetowa konkursu Fulbright Junior Advanced Research Award

19. Fulbright Senior Award - stypendia w USA dla doktorów
Do 30 maja 2018 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach
Fulbright Senior Award. Stypendium przeznaczone jest dla
osób z doktoratem, które są pracownikami naukowymi
w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej. Celem konkursu jest przeznaczenie środków na
realizację własnych projektów badawczych na uczelniach
amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych.
Czas trwania stypendium może wynosić od czterech do dziewięciu miesięcy. W ramach
stypendium zapewnione jest pokrycie następujących kosztów:
•

Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA - 1 500 USD;

•

•
•
•

Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi
i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję
goszczącą;
Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty zagospodarowaniem w USA - 1 300 USD;
Miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z realizacją
projektu badawczego - 300 USD;
Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu - 250 USD za każą osobę.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
•

•

•

•

•

Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego
polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty
stałego pobytu w USA (zielona karta);
Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, a jeśli mają stopień naukowy doktora habilitowanego
lub profesora, mogą zgłaszać się do konkursu pod
warunkiem, że poza badaniami będą prowadzić zajęcia ze studentami;
Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity
pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy
niż 5 lat;
Są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi uczelni, instytutów
badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce;
Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Strona internetowa konkursu Fulbright Senior Award

20. NAWA: Program im. Bekkera na zagraniczne wyjazdy naukowe
Do 31 maja 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu
im. Bekkera na zagraniczne wyjazdy naukowe. Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Budżet programu
wynosi 19,8 mln zł. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno
koszty utrzymania beneficjenta związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku

goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek beneficjenta oraz jego niepełnoletnie dzieci,
a w przypadku beneficjenta z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub
umiarkowanym opiekun. Wnioskodawcami w programie są indywidualni naukowcy
oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora,
zatrudnieni w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych na podstawie umowy
o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
W konkursie mogą brać udział naukowcy reprezentujący dowolną dziedzinę nauki.
Organizatorzy nie wprowadzili także ograniczeń w odniesieniu do krajów docelowych
wyjazdu. Wyjazd może trwać od 3 do 12 miesięcy.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny
jest na stronie internetowej organizatora.
Strona internetowa programu im. Bekkera na zagraniczne wyjazdy naukowe

