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1. Nabór DODATKOWY - PRAKTYKA Erasmus+ 
Do 16 listopada 2018 r. trwa termin dodatkowego naboru 
wniosków na wyjazd na praktykę. Nabór dotyczy studen-
tów, którzy mogą skorzystać z ofert firm dostępnych na 
stronie https://dwm.prz.edu.pl/program-erasmus/dla-
studentow/praktyka/oferty, lub wyjechać do firmy przez 
siebie znalezionej. Wyjazd powinien zostać zrealizowany 
do 30 września 2019. Wzór podania: https://dwm.prz.edu.pl/do-pobrania/student/do-
kumenty-praktyka-2.html.  Jako zachęta do udziału w programie zapraszam do lektury 
artykułu Pani Patrycji Malinowskiej i jej relacji z pobytu na praktyce: Erasmus+ szansą na 
lepszy start zawodowy, jak również relacji Kacpra Pałkusa, Michała Michońskiego i Ma-
teusza Pelca Praktyka i czekoladowa dieta, czyli pobyt w stolicy Unii Europejskiej. Osoba 
do kontaktu w Dziale Współpracy Międzynarodowej: Monika Stanisz, moni-
kas@prz.edu.pl Więcej informacji:  https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/kk-85.html 
 

2. Współpraca z Brazylią, Gruzją i Ukrainą będzie kontynuowana 
Projekt Działu Współpracy Międzynarodowej (DWM) 
złożony do Narodowej Agencji Programu Erasmus  
w Warszawie został zaakceptowany i otrzymał dofinan-
sowanie na rok akademicki 2018/19. Dzięki przyzna-
nym funduszom nasza uczelnia ma możliwość przyjęcia 
11 pracowników i studentów z uczelni partnerskich, 
oraz wysłania 8 pracowników PRz. Uczelniami partnerskimi są: 
Ukraina:  Lviv Polytechnic National University (Lwów), Ivan Franko National University 
of Lviv (Lwów),  National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" (Ki-
jów) Gruzja: Georgian Technical University (Tbilisi), Ivane Javakhishvili Tbilisi State Uni-
versity (Tbilisi) Brazylia: Universidade Federal de Ouro Preto (Ouro Preto). 
Mimo niskiej skali wymian kontynuacja projektu, o którą zabiegał DWM, to ważny krok  
w realizacji rozpoczętej w poprzednim projekcie współpracy naukowo-badawczej na-
szych pracowników. Ta ‘wartość dodana’ mobilności w celu wygłoszenia wykładów jest 
niepowtarzalną szansą na nawiązanie długotrwałych partnerstw, rozwoju współpracy 
międzynarodowej i internacjonalizacji uczelni. Więcej informacji o nawiązanej współ-
pracy można znaleźć w Gazecie Politechniki 5-6/2018 
Więcej informacji: https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/wspolpraca-z-gruzja--brazylia-i-
ukraina-w-ramach-programu-erasmus-akcja-2-bedzie-kontynuowana-83.html 
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3. Współpraca z Narodowym Uniwersytetem Lotnictwa w Kijowie 
W dniach 22-26 października 2018 r. w ramach pro-
gramu  Erasmus+ realizowanego przez PRz  
z Kazachstanem, Ukrainą oraz Uzbekistanem naszą Uczel-
nię odwiedzili kolejni już wykładowcy Narodowego Uni-
wersytetu Lotnictwa w Kijowie  - prof. Valentyna GROZA 
oraz dr Sergii SHAMANSKYI. Wizyta odbywała się w ramach projektu ERASMU+ realizo-
wanego przez Dział Współpracy Międzynarodowej. Projekt ten umożliwia wymianę aka-
demicką studentów i pracowników szkół wyższych i jest realizowany  
w szerokim partnerstwie z następującymi uczelniami: National Aviation University  
i National Transport University z Kijowa, a także Taraz State University z Kazachtsanu  
i Andijan Machine-Building Institute z Uzbekistanu. 
Więcej informacji: https://w.prz.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/delegacja-z-narodowego-
uniwersytetu-lotnictwa-w-kijowie-1039.html 
 

4. Współpraca z Uzbekistanem 
W dniach 5-7 listopada 2018 r. Politechnika Rzeszowska go-
ściła naukowców z Andijan Machine Building Institute w Uz-
bekistanie w ramach programu Erasmus + realizowanego 
przez PRz  z Kazachstanem, Ukrainą oraz Uzbekistanem. 
Nasi goście prof. Bakhrom Kayumov oraz dr Aliev Sukhrob 
zostali przyjęci przez Prorektora ds. Współpracy Międzyna-
rodowej prof. Grzegorza Ostasza, na spotkaniu będącym 
okazją do wymiany doświadczeń, poruszenia zagadnień związanych z mobilnością stu-
dentów jak również omówienia perspektyw dalszej współpracy. W spotkaniu tym uczest-
niczyli również kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej mgr Ewa Kaczan-Wi-
niarska oraz dr inż. Andrzej Dzierwa z WBMiL. Nasi goście mieli również okazję do prze-
prowadzenia wykładów dla studentów Politechniki Rzeszowskiej. W dniu 6.11.2018 na 
WBIŚiA dr Aliev Sukhrob zaprezentował wykład pt. „Renewable energy, solar and pho-
tovoltaic cells” natomiast dzień później na WBMiL prof. Bakhrom Kayumov wygłosił wy-
kład pt. “Validation process in the global vehicle development procedure”. 
(red. dr inż. A .Dzierwa) 
 

5. Kolejna grupa studentów z Wietnamu  na Politechnice Rzeszow-
skiej 

W dniu 25 października 2018 r. do Rzeszowa zawitała ko-
lejna grupa osób z Wietnamu, które wybrały studia na Po-
litechnice Rzeszowskiej. Kandydaci wybrali kierunki na 
Wydziale Zarządzania, Wydziale Elektrotechniki i Informa-
tyki oraz na Wydziale Mechaniczno - Technologicznym. 
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Współpraca akademicka trwa już od trzech lat, a studenci z poprzednich lat zachęcają do 
podejmowania studiów w Polsce.  
Więcej informacji: https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/kolejni-wietnamczycy-na-poli-
technice-rzeszowskiej-86.html 
 

6. Nabór na 42. wyprawę polarną PAN  
Do 16 listopada 2018 r. można przesyłać zgłoszenia do 
wzięcia udziału w 42. wyprawie polarnej PAN. Celem wy-
jazdy jest spędzenie okresu od czerwca/lipca 2019 r. 
do czerwca 2020 r. (grupa zimująca) lub  do września 2019 
r. (grupa letnia) w polskiej stacji polarnej Hornsund na 
Spitsbergenie. Zgodnie z informacjami organizatorów naboru wśród osób chętnych do 
udziału w grupie zimujące, poszukiwane są przede wszystkim następujące osoby: geofi-
zyk, meteorolog, specjalista ds. monitoringu środowiska / hydrochemik, informa-
tyk, mechanik, konserwator. 
Wśród osób chętnych do wydziały na Spitsbergen w ramach grupy letniej, poszukiwane 
są przede wszystkim następujące osoby: specjalista ds. monitoringu środowiska / oce-
anograf, administrator stacji, kucharz oraz asystent kucharza, pracownik tech-
niczny. Oferty (zawierające cv i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres po-
lar@igf.edu.pl w terminie do dnia 16 listopada 2018 r. 
Strona internetowa naboru wniosków na wyprawę polarną PAN 
Ogłoszenie o naborze na 42. wyprawę polarną PAN 
Więcej informacji: https://www.granty-na-badania.com/2018/10/nabor-na-42-wy-
prawe-polarna-pan.html 
 

7. Konkurs na pracę dyplomową o współpracy Polska - Chiny  
(III edycja)  

Do 30 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków  
w ramach III edycji konkursu na pracę dyplomową  
o współpracy Polska - Chiny. Prace do konkursu 
mogą zgłaszać studenci i absolwenci uczelni, którzy 
obronili prace dyplomowe (licencjackie lub magi-
sterskie) w okresie od 1 października 2017 r. do 30 
września 2018 r. Zgodnie z regulaminem konkursu tematyka zgłaszanych prac musi do-
tyczyć zagadnień, podanych  na stronie organizatora:  Strona internetowa konkursu na 
pracę dyplomową o współpracy Polska - Chiny 
Dla autorów najlepszych prac jako nagrody przygotowano stypendia i staże w Polsce  
i Chinach oraz nagrody rzeczowe. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny 
jest na stronie internetowej organizatora. 
Strona internetowa konkursu na pracę dyplomową o współpracy Polska - Chiny 
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8.  Konkurs o Nagrodę Pratt & Whitney Zbigniew Grabowski Memorial 
Prize  

Do 30 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursu o Nagrodę Pratt & Whitney Zbigniew Grabowski 
Memorial Prize. Konkurs adresowany jest do absolwentów 
studiów inżynierskich, magisterskich oraz doktorzy, którzy 
w dniu zgłoszenia, nie ukończyli 35. roku życia. Organizato-
rem konkursu jest firma Pratt & Whitney, Politechnika 
Warszawska i Politechnika Rzeszowska. Pula nagród w konkursie wynosi 53 900 zł. 
Do konkursu mogą być zgłaszane prace z obszarów działalności firmy Pratt & Whitney 
oraz dziedzin i dyscyplin naukowych powiązanych bezpośrednio z zastosowaniami w sil-
nikach lotniczych: napędów lotniczych, przekładni lotniczych, mechaniki płynów,  
inżynierii materiałowej, systemów diagnostycznych, systemów chłodzenia, smarowania, 
uszczelniania silników i przekładni lotniczych, metod wytwarzania komponentów silni-
ków lotniczych (w tym modelowania, robotyzacji, automatyzacji procesów). 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Politechniki 
Rzeszowskiej. Zdjęcie we wpisie: fot. Andrik Langfield / unsplash.com CC0 1.0 
 

9.  Nabór do Programu Wyszehradzkich Rezydencji Literackich  
Ruszyła ósma edycja projektu pobytów stypendialnych, po-
wstałego z myślą o pisarzach, poetach, tłumaczach litera-
tury, krytykach, eseistach i dziennikarzach z Polski, Czech, 
Słowacji i Węgier. Operatorem jest Stowarzyszenie Willa 
Decjusza. Nabór zgłoszeń trwa do 30 listopada 2018 r.  
W ramach tegorocznej odsłony projektu 32 Rezydentów Li-
terackich będzie mogło zrealizować własne projekty w czte-
rech Instytucjach Goszczących w Bratysławie, Budapeszcie, Krakowie lub Pradze w wy-
branym okresie czasu: 1. maja – 12. czerwca 2019 (Kompaktowa Edycja Wiosenna) lub 1. 
września do 30. listopada 2019 (Standardowa Edycja Jesienna). Celem programu jest 
wspieranie pracy i mobilności Rezydentów Literackich oraz tworzenie platformy wy-
miany informacji. Dodatkowo program umożliwia rozwój i promocję literatury państw 
Grupy Wyszehradzkiej na terenie Europy Środkowej. 
Stypendium obejmuje pobyt w wybranym mieście, miesięczne stypendium w wysokości 
1 125 euro brutto (Kompaktowa Edycja Wiosenna) lub 2 250 euro brutto (Standar-
dowa Edycja Jesienna) oraz wsparcie ze strony Instytucji Goszczącej w przygotowaniu 
pobytu, organizacji spotkań literackich, wywiadów i warsztatów, a także nawiązywaniu 
kontaktów z wydawcami i krytykami literackimi. Strona internetowa Programu Wy-
szehradzkich Rezydencji Literackich  
Zdjęcie we wpisie: materiały organizatora 
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10. ERA-NET ERA-GAS, ERA-NET SusAn oraz ERA-NET ICT-AGRI2 - 
wspólny konkurs  

Do 3 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ra-
mach wspólnego konkursu inicjatyw ERA-NET ERA-GAS, 
ERA-NET SusAn oraz ERA-NET ICT-AGRI2 pn. Novel tech-
nologies, solutions and systems to reduce the greenhouse 
gas intensity of animal production systems. Na udział pol-
skich podmiotów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju za-
planowało 1 mln euro. 
Zgodnie z informacjami NCBiR tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć co naj-
mniej 2 z poniższych tematów: 
Theme 1, the “holistic theme”: Agroecological approach to whole animal production sys-
tems. 
Theme 2, the “technical theme”: Technical options for the monitoring and mitigation of 
GHG emissions from animal production systems. 
Theme 3, the “societal theme”: Social and/or economic approach to livestock production 
and consumption of animal products. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR. 
 

11.  PNFN: Nabór wniosków w uproszczonym konkursie  
Do 3 grudnia 2018 r. można składać wnioski w ramach 
tzw. uproszczonego konkursu, którego organizatorem jest 
Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki. Do konkursu 
można zgłaszać projekty we współpracy polsko-niemiec-
kiej, których budżet nie przekracza 10 000 euro. 
Zgodnie z wytycznymi PNFN zgłaszane projekty muszą 
spełniać następujące warunki: 

• Muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi 
partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. 

• Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% 
wydatków zbiorowych powinny stanowić środki własne lub inne źródła finanso-
wania. 

• Od 2018 r. fundacja wyznaczyła ze względu na ograniczone środki finansowe prio-
rytet wspierania projektów o długofalowym działaniu (np. projekty, które mają 
szansę uzyskania dodatkowych środków z innych źródeł finansowania na konty-
nuację przedsięwzięcia lub perspektywę rozwinięcia z przyznanej dotacji więk-
szego projektu). Taki aspekt powinien zostać ujęty we wniosku w opisie projektu 
pod pkt. 4.). 
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• Wnioskodawca, który jest zarazem odbiorcą dotacji PNFN w innym projekcie kon-
kursu uproszczonego, jest uprawniony do złożenia wniosku dopiero po jego ter-
minowym i prawidłowym rozliczeniu. Poszczególne instytuty danego uniwersy-
tetu są rozumiane jako różni wnioskodawcy.   

Decyzje o przyznaniu dofinansowania zostaną opublikowane w kwietniu 2019 r. Realiza-
cja finansowanych projektów będzie mogła rozpocząć się najwcześniej dwa tygodnie po 
ogłoszeniu decyzji.  
Strona internetowa tzw. uproszczonego konkursu PNFN 
 

12.  EEC Green INNOVATION  
4-5 grudnia 2018 r. Katowice  
Specjalna edycja kongresu EEC 
Green zgromadzi ok. tysiąca osób: 
polityków, przedsiębiorców, sze-
fów światowych korporacji, eks-
pertów i dziennikarzy - tych, dla 
których zrównoważony rozwój to jedno z najważniejszych wyzwań naszych czasów. 
EEC Green towarzyszyć będzie COP24, najważniejszej w ostatnich latach globalnej kon-
ferencji na rzecz ochrony klimatu. W obradach w katowickim Międzynarodowym Cen-
trum Kongresowym i Spodku weźmie udział ponad 30 tys. gości ze 196 państw. Poszu-
kiwane są  innowacje z branży ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju!  
Warunek jest jeden: powinny to być pomysły wspierające ochronę środowiska  
i zrównoważony rozwój (zakres tematyczny obejmuje m.in. kryzys wodny, gospodarkę 
obiegu zamkniętego, smart city i ekorozwój, efektywną energię w rodzaju OZE czy elek-
tromobilności, innowacje dla klimatu czy problem smogu).  
http://www.green.eecpoland.eu/2018/pl/eec-green-innovation/385/ 

13.  Rządowe stypendia naukowe w Izraelu 
Na podstawie "Programu wykonawczego na lata 2011-2014" 
do "Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzą-
dem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej  
i oświatowej" strona izraelska przyznaje, co roku: 
• 5 stypendiów specjalistycznych na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt nau-

kowo-badawczy w Izraelu dla studentów, doktorantów i młodych naukowców; 
• 1 stypendium na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy dla 

studentów i pracowników naukowych, reprezentujących różne dziedziny, w tym stu-
dia artystyczne; 

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

http://www.pnfn.pl/pl/530.php
http://www.ptwp.pl/klik/nlt/ptwp_5018_ce7a6dd7d0d8f2ede4238f3eff1fe532.html?http://www.green.eecpoland.eu/2018/pl/
http://www.ptwp.pl/klik/nlt/ptwp_5018_ce7a6dd7d0d8f2ede4238f3eff1fe532.html?http://www.green.eecpoland.eu/2018/pl/
http://www.ptwp.pl/klik/nlt/ptwp_5018_ce7a6dd7d0d8f2ede4238f3eff1fe532.html?http://www.green.eecpoland.eu/2018/pl/
http://www.ptwp.pl/klik/nlt/ptwp_5018_ce7a6dd7d0d8f2ede4238f3eff1fe532.html?http://www.mckkatowice.pl/pl/
http://www.ptwp.pl/klik/nlt/ptwp_5018_ce7a6dd7d0d8f2ede4238f3eff1fe532.html?http://www.mckkatowice.pl/pl/
http://www.ptwp.pl/klik/nlt/ptwp_5018_ce7a6dd7d0d8f2ede4238f3eff1fe532.html?http://www.spodekkatowice.pl/
http://www.green.eecpoland.eu/2018/pl/eec-green-innovation/385/


 

 

Program rządowych stypendiów wynikający z "Programu Wykonawczego do Umowy 
między Rządem RP, a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej 
i oświatowej na lata 2011-2014" zostaje przedłużony na rok akademicki 2019/2020. 
Szczegóły dotyczące stypendiów oraz warunków ich przyznawania do momentu podpi-
sania nowej międzyrządowej umowy pozostają bez zmian względem wyżej wymienio-
nego programu wykonawczego. Stypendium obejmuje opłatę za studia i częściowo po-
krywa koszty pobytu w Izraelu. Nie obejmuje natomiast biletu lotniczego. 
Warunki ubiegania się o stypendium: 
  
• obywatelstwo polskie, wiek do 35 lat, 
• minimum stopień licencjata lub inżyniera (również 

zachęcamy osoby ze stopniem magistra, doktora i wy-
żej) 

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mo-
wie i piśmie, 

• bardzo dobre osiągnięcia naukowe, 
• stan zdrowia pozwalający na odbycie studiów za 

granicą. 
Bliższych informacji o procesie rekrutacji udzielają pracownicy Narodowej Agencji Wy-
miany Akademickiej: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-wymiany-osobowej-stu-
dentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/izrael 
Informacja na stronie Ambasady Izraela: http://embassies.gov.il/warsaw/newsAn-
dEvents/Pages/2018/11-Stypendia-rzadowe-w-Izraelu.aspx 
 

14.  ERA CoBioTech - 2. konkurs  
Do 14 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach 2. 
konkursu ERA CoBioTech (ERA-Net Cofund on Biotechnolo-
gies). W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środ-
ków na realizację międzynarodowych projektów badaw-
czych obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii. Na dofinansowanie udziału 
polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło 
budżet w wysokości 600 000 euro. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR. 
 

15.  NAWA: Program International Alumni  
Do 14 grudnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 
pierwszej edycji programu Inernational Alumni, którego or-
ganizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademic-
kiej. Celem programu jest wsparcie uczelni  
i jednostek naukowych prowadzących kształcenie  

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/izrael
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/izrael
http://embassies.gov.il/warsaw/newsAndEvents/Pages/2018/11-Stypendia-rzadowe-w-Izraelu.aspx
http://embassies.gov.il/warsaw/newsAndEvents/Pages/2018/11-Stypendia-rzadowe-w-Izraelu.aspx
https://www.granty-na-badania.com/2018/10/era-cobiotech-2-konkurs.html
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-cobiotech/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-2-konkursie-w-ramach-era-cobiotech-era-net-cofund-on-biotechnologies-5/
https://www.granty-na-badania.com/2018/10/nawa-program-international-alumni.html
https://www.granty-na-badania.com/2018/10/era-cobiotech-era-net-cofund-on.html
https://www.granty-na-badania.com/2018/10/nawa-program-international-alumni.html


 

 

w rozwoju długofalowych relacji z zagranicznymi absolwentami, wykorzystaniu ich wie-
dzy i doświadczeń w procesach edukacyjnych oraz budowaniu we współpracy z nimi 
marki polskich instytucji za granicą. Zgodnie z informacjami NAWA budżet naboru wynosi 
2 mln zł. Pojedynczy projekt może otrzymać finansowanie do 100 000 zł. W przypadku 
projektów partnerskich kwota finansowania – w zależności od liczby partnerów – może 
wynosić maksymalnie 300 000 zł. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć  
w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora. 
Strona internetowa programu International Alumni  
 

16.  NAWA: Program STER - stypendia doktorskie dla cudzoziemców  
Do 14 grudnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń do I edycji kon-
kursu w ramach programu STER na stypendia doktorskie 
dla cudzoziemców. Budżet konkursu wynosi 6,25 mln zł. 
Pojedynczy projekt może otrzymać wsparcie nie wyższe niż 
1,25 mln zł. Zgodnie z informacjami Narodowej Agencji 
Wymiany Akademickiej wnioski konkursowe mogą skła-
dać: uczelnie publiczne i niepubliczne posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyż-
szego, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe 
instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające w Polsce, 
spełniające odpowiednie kryteria. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny 
jest na stronie internetowej organizatora. 
Strona internetowa I konkursu w ramach programu STER na stypendia doktoranckie dla 
cudzoziemców 
 

17.  NAWA: Program im. Iwanowskiej  
Do 18 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursu im. Wilhelminy Iwanowskiej, którego organizato-
rem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Celem 
programu jest wspieranie mobilności międzynarodowej 
doktorantów przez umożliwienie im zdobycia doświad-
czenia naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych 
oraz akademickich, nawiązania międzynarodowej współpracy naukowej oraz realizacji 
części studiów doktoranckich w jednostkach zagranicznych. Zgodnie z informacjami 
NAWA: Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 6 do 12 miesięcy. Program zapewnia 
finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania Beneficjenta związane 
z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości 6 000 zł lub 9 000 zł 
miesięcznie, jak i dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli  
w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przy-

https://nawa.gov.pl/images/International-Alumni/Regulamin-IA.pdf
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/612-international-alumni-nowy-program-nawa-pozwoli-budowac-sieci-absolwenckie
https://www.granty-na-badania.com/2018/10/nawa-program-ster-stypendia-doktorskie.html
https://nawa.gov.pl/images/STER/2018-10-08-STER-Regulamin_PL_1.pdf
https://nawa.gov.pl/images/STER/2018-10-08-STER-Regulamin_PL_1.pdf
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/615-program-ster-wzmocni-umiedzynarodowienie-studiow-doktoranckich-w-polsce
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/615-program-ster-wzmocni-umiedzynarodowienie-studiow-doktoranckich-w-polsce
https://www.granty-na-badania.com/2018/10/nawa-program-im-iwanowskiej.html
https://www.granty-na-badania.com/2018/10/nawa-program-international-alumni.html
https://www.granty-na-badania.com/2018/10/nawa-program-im-iwanowskiej.html


 

 

padku Beneficjenta z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowa-
nym – opiekun. W ramach konkursu pozyskać można środki na wyjazdy, których celem 
jest: 

• odbycie części studiów doktoranckich; 
• zrealizowanie części programu "Doktorat wdrożeniowy", zgodnie z zasadami 

ogłoszonymi przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego; 
• prowadzenie badań naukowych powiązanych z realizacją pracy doktorskiej; 
• pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej; 
• prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych jako uzupełnienie po-

wyższych celów;  
• inna forma lub formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z reali-

zacją pracy doktorskiej jako uzupełnienie powyższych celów. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny 
jest na stronie internetowej organizatora. 
Strona internetowa programu im. Iwanowskiej 
 

18.  Europejska Nagroda dla Innowatorek 2019  
Do 16 stycznia 2019 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; 
nagroda Rising Innovator - 20 000 euro dla początkującej przedsiębiorczyni do 30. roku 
życia.  Strona internetowa konkursu Europejska Nagroda dla Innowatorek 2019 
 

19.  Szósty konkurs na polsko-izraelskie projekty  
Do 15 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 
szóstej edycji konkursu na polsko-izraelskie projekty ba-
dawcze. Zgłaszane projekty muszą być ukierunkowane na 
rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań tech-
nologicznych mających realne perspektywy zastosowań ko-
mercyjnych. Budżet konkursu wynosi 2 mln zł. 

https://nawa.gov.pl/images/Iwanowska/Iwanowska---regulamin.pdf
https://nawa.gov.pl/images/Iwanowska/Iwanowska---regulamin.pdf
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/597-zaprojektuj-swoja-naukowa-kariere-program-im-iwanowskiej-ogloszony
https://www.granty-na-badania.com/2018/11/europejska-nagroda-dla-innowatorek-2019.html
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/eu-prize-women-innovators/
https://www.granty-na-badania.com/2018/10/szosty-konkurs-na-polsko-izraelskie.html
https://www.granty-na-badania.com/2018/11/europejska-nagroda-dla-innowatorek-2019.html
https://www.granty-na-badania.com/2018/10/szosty-konkurs-na-polsko-izraelskie.html


 

 

Dofinansowanie przyznane wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnio-
skodawcy nie może przekroczyć 500 000 zł pod warunkiem, że dofinansowanie realizacji 
projektu może wynieść maksymalnie 1 000 000 zł. Szczegółowe informacje o konkursie 
można znaleźć w jego zasadach, które dostępne są na stronie internetowej organizatora.  
Strona internetowa piątego konkurs na polsko-izraelskie projekty  
 

20.  EPIC - środki na wyjazdy do Australii, Nowej Zelandii i Singapuru  
Do 31 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach kon-
kursu na granty na wyjazdy do Australii, Nowej Zelandii  
i Singapuru dla badaczy z Europy. Granty na podróż  
i zakwaterowanie w wysokości 2 000 euro przyznawane są 
w ramach projektu EPIC. Zgodnie z informacjami organiza-
torów tematyka wyjazdu europejskiego badacza do part-
nera w wymienionych powyżej krajach musi zawierać się w następujących zagadnie-
niach: Artificial Intelligence, Digital Single Market, Cyber security, Internet of Things, 
ICT in transport, Digital Economy, Next Generation Internet, Spatial Intelligence. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej organizatora. 
 

21.  Nordalicus - konkurs promujący kulturę skandynawską  
Do 7 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu 
Nordalicus. Konkurs adresowany jest do studentów kierun-
ków projektowych i artystycznych w Polsce. Przedmiotem 
konkursu jest opracowanie koncepcji siedziska inspirowa-
nego szeroko pojętą estetyką i kulturą skandynawską. Pula 
nagród w konkursie wynosi 3 000 zł. Zgodnie z informa-
cjami organizatorów zgłaszany projekt powinien: 

• promować estetykę krajów skandynawskich (Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia, 
Islandia); 

• nawiązywać do dorobku kulturalnego krajów skandynawskich (również w dzie-
dzinie wzornictwa). 

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody: 
I nagroda - 1 500 zł, dyplom; 
II nagroda - 900 zł, dyplom; 
III nagroda - 600 zł, dyplom.  
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny 
jest na stronie internetowej organizatora.  
Strona internetowa konkursu Nordalicus 
 

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/Miedzynarodowe/Izrael/VI_PL-IL/Zasady_VI_konkurs_PL-IL.docx.pdf
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/szosty-polsko-izraelski-konkurs-na-projekty-badawczo-rozwojowe-52127/
https://www.granty-na-badania.com/2018/11/epic-srodki-na-wyjazdy-do-australii.html
https://epicproject.eu/index.php?id=65
https://www.granty-na-badania.com/2018/10/nordalicus-konkurs-promujacy-kulture.html
https://asp.katowice.pl/files/news/878/nordalicus_2018_regulamin.pdf
https://asp.katowice.pl/files/news/878/nordalicus_2018_regulamin.pdf
https://asp.katowice.pl/wydarzenia/nordalicus-konkurs-promujacy-kulture-skandynawska-2018.html
https://www.granty-na-badania.com/2018/11/epic-srodki-na-wyjazdy-do-australii.html
https://www.granty-na-badania.com/2018/10/nordalicus-konkurs-promujacy-kulture.html
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