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1. Studenckie Mikołajki w wydaniu Erasmusów

Więcej informacji: https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/studenckie-mikolajki-w-wydaniu-erasmusow-94.html

2. DWM na Dniach Otwartych PRz

Więcej informacji: https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/dwm-na-dniach-otwartych-prz92.html

3. Vulcanus in Japan - Praktyki dla studentów w Japonii
Do 20 stycznia 2018 r. trwa termin składania aplikacji.
Rusza kolejna edycja programu VULCANUS in Japan realizowanego przez EU-Japan Centre for Industrial Cooperation. Program adresowany jest do studentów min.
czwartego roku studiów (I rok, II stopnia) zdobywających wiedzę na kierunkach inżynierskich oraz tych
związanych z dziedzinami high-tech.
W jego ramach studenci:
- wezmą udział w seminarium informacyjnym o kulturze i życiu w Japonii;
- odbędą czteromiesięczny kurs języka japońskiego;
- odbędą ośmiomiesięczną praktykę w japońskiej firmie.
Dokumenty aplikacyjne i szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.eujapan.eu/events/vulcanus-japan
Osoba do kontaktu: Margherita Rosada m.rosada@eu-japan.eu

4. Konkurs o Nagrodę im. Karola Wielkiego

Do 28 stycznia 2019 r. można zgłaszać się do konkursu
o Nagrodę im. Karola Wielkiego. Konkurs adresowany jest
do osób w wieku od 16 do 30 lat, które realizują projekty
ułatwiające porozumienie i współpracę między obywatelami krajów europejskich oraz budujące poczucie europejskiej tożsamości. Pula nagród w konkursie wynosi 15
000 euro. Nagroda przyznawana jest projektom, które:
•
•
•

promują porozumienie na poziomie europejskim i międzynarodowym,
sprzyjają rozwojowi wspólnego poczucia europejskiej tożsamości oraz integracji,
proponują wzorce postępowania młodym ludziom w Europie i przedstawiają
praktyczne przykłady tworzenia przez Europejczyków jednej społeczności.

Zgłaszane projekty powinny dotyczyć organizacji przedsięwzięć takich jak:
•
•
•

różnego rodzaju wydarzenia skierowane do młodych ludzi,
wymiany młodzieżowe,
projekty on-line o wymiarze europejskim.

Do konkursu można zgłaszać projekty, które są właśnie realizowane, które zostaną ukończone między 1 stycznia 2017 r. a 30 stycznia 2018 r lub które są nadal w toku.
Ze zgłoszeń wykluczone są rozprawy i publikacje naukowe.
Dla najlepszych projektów przewidziano następujące nagrody:
•

I miejsce - 7 500 euro;

•
•

II miejsce - 5 000 euro;
III miejsce - 2 500 euro.

Autorzy nagrodzonych projektów zostaną także zaproszeni do Parlamentu Europejskiego. Konkurs organizowany jest przez Parlament Europejski i Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny
jest na stronie internetowej organizatora konkursu.
Strona internetowa konkursu o nagrodę im. Karola Wielkiego

5. ERA-NET Bioenergy - ruszył nabór wniosków w 13. konkursie

Do 29 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 13.
konkursu ERA-NET Bioenergy. Celem konkursu jest finansowanie międzynarodowych projektów obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii. Na dofinansowanie udziału
polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach
konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 600
000 euro.
W konkursie biorą udział następujący partnerzy:
•
•
•
•
•
•
•

Austria - Austrian Ministry for Transport, Innovation and Technology;
Finlandia - BusinessFinland;
Szwecja - Swedish Energy Agency; Research and Innovation Department (SWEA);
Holandia; NEA Netherlands Enterprise Agency (RVO);
Niemcy - Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe;
Polska - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
Szwajcaria - Swiss Federal Office of Energy.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.

6. Prize for Women Innovators 2019

Zgłoszenia do konkursu można wysyłać do 16 stycznia
2019 r. Komisja Europejska otworzyła szóstą edycję
konkursu EU Prize for Women Innovators 2019. Nagroda
ma na celu uhonorowanie przedsiębiorczyń, które
wprowadziły swoje pomysły na rynek oraz zainspirowanie nowej generacji innowatorek. Konkurs jest finansowany w ramach unijnego programu badań i innowacji
Horyzont 2020. W kategorii głównej Women Innovators
zostaną przyznane trzy nagrody:

•
•
•

I nagroda: 100 tys. euro
II nagroda: 50 tys. euro
III nagroda: 30 tys. euro

Specjalna nagroda Rising Innovator w wysokości 20 tys. euro zostanie przyznana początkującej przedsiębiorczyni, która dopiero zaczyna karierę (i ma 30 lat lub mniej). W konkursie mogą wziąć udział kobiety z całej UE (i krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020), które założyły lub współtworzyły odnoszącą sukcesy firmę przed 1 stycznia
2017 r. Więcej informacji na temat kryteriów przyznawania nagrody jest dostępnych na
stronie KE. Termin składania wniosków upływa 16 stycznia 2019 r. Jury złożone z niezależnych ekspertów oceni i wybierze cztery zwyciężczynie, których nazwiska zostaną
ogłoszone wiosną 2019 r. (Źródło: Komisja Europejska)

7. Diamentowy Grant 2019 - ruszył nabór wniosków

Do 31 stycznia 2019 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach VIII edycji konkursu Diamentowy Grant. Adresatami
konkursu Diamentowy Grant są studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli
trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia
konkursu i kontynuują naukę; absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali
tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu
Do konkursu można zgłaszać projekty zgodnie z zasadą, że koszt realizacji projektu nie
może przekroczyć:
•
•

180 000 zł dla nauk: humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości
artystycznej;
220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych,
medycznych, weterynaryjnych oraz nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

Środki finansowe na wynagrodzenie dla kierownika projektu nie mogą przekroczyć 2 500
zł miesięcznie. Zgłaszany projekt nie będzie mógł trwać dłużej niż 48 miesięcy.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach
programu "Diamentowy Grant". Ogłoszenie konkursu Diamentowy Grant VIII na stronie
internetowej MNiSW

8. EPIC - środki na wyjazdy do Australii, Nowej Zelandii i Singapuru
Do 31 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu 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 organizatorów tematyka wyjazdu europejskiego badacza do partnera w wymienionych powyżej krajach musi zawierać się w następujących zagadnieniach:
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

9. ERA-MIN 2 - trwa nabór wniosków w II konkursie
Do 31 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach
drugiej edycji konkursu ERA-MIN 2. Celem konkursu jest
udzielenie wsparcia finansowego na realizację międzynarodowych badań naukowych dotyczących surowców mineralnych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów
w prowadzonych badaniach Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju przeznaczy 600 000 euro. Zgodnie z informacjami NCBiR zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące zagadnienia:
•
•
•
•

Supply of raw materials from exploration and mining
Design
Processing, Production and Remanufacturing
Recycling and Re-use of End-of-Life Products

Strona internetowa I edycji konkursu ERA-MIN 2

10. Nabór na studia w Kolegium Europejskim (College of Europe)
Do 16 stycznia 2019 r. trwa termin składania aplikacji.
Kolegium Europejskie (College of Europe) rozpoczęło nabór na kolejną edycję studiów podyplomowych w roku
akademickim 2018/19. Kandydaci z Polski mogą ubiegać
się o stypendia finansowane ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP i Komisji Europejskiej.
Kolegium jest najstarszą i jedną z najbardziej prestiżowych
instytucji edukacyjnych specjalizujących się w studiach podyplomowych z szeroko pojętej
europeistyki. Kandydaci mogą ubiegać się o miejsca na kierunkach:
- European Interdisciplinary Studies – studia w kampusie w Natolinie;
- European Economic Studies, European Law, EU
International Relations and Diplomacy oraz European Political and Governance Studies– studia
w kampusie w Brugii.
Nauka trwa 10 miesięcy: od września 2019 r. do
czerwca 2020 r. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i francuskim. Zgłoszenia należy dokonać tylko
i wyłącznie on-line, na stronie Kolegium Europejskiego
www.coleurope.eu
Kandydaci z Polski, którzy chcą ubiegać się o stypendia
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej muszą wybrać w formularzu aplikacji on-line komisję selekcyjną „Poland Ministerstwo Spraw Zagranicznych”. Szczegółowe informacje można uzyskać:
•
•
•

na stronie internetowej Kolegium Europejskiego www.coleurope.eu
na stronie internetowej kampusu w Natolinie www.coleuropenatolin.eu
pod adresem: contactnatolin@coleurope.eu

11. Stypendium Edwarda McDougalla na Uniwersytecie w Ottawie
Do 1 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń na stypendium
Edwarda McDougalla. Stypendium dedykowane jest absolwentom kierunku Prawo i umożliwia realizację rocznego
programu studiów LL.M. (Master of Laws) w wybranej tematyce na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ottawie w Kanadzie. Stypendium pokrywa wydatki związane z wyjazdem, zamieszkaniem i studiowaniem w Kanadzie. Stypendium co roku otrzymuje jeden
absolwent studiów magisterskich na kierunku Prawo ukończonych na polskiej uczelni
będący polskim obywatelem. O stypendium można ubiegać się natomiast będąc jeszcze

na piątym roku Prawa, pod warunkiem, że przed rozpoczęciem studiów w Kanadzie uzyska się dyplom studiów magisterskich z Prawa. Okres trwania studiów LL.M. – 1 września 2019-31 sierpnia 2020. Więcej informacji – w tym o procedurze aplikacyjnej – na
stronie: http://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?stypendium-mcdougalla-na-studia-llm-w-ottawie
Więcej informacji także na stronie fb: https://www.facebook.com/McDougallScholarship/

12. Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych

W trybie ciągłym trwa nabór zgłoszeń w ramach Program
Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych. Wnioski do
konkursu mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne, uczelnie, media, szkoły oraz
osoby fizyczne. Maksymalna wysokość grantu wynosi 25
000 dolarów. Składane do konkursu wnioski powinny
dotyczyć wspierania następujących celów i inicjatyw:
zaangażowanie obywatelskie i wspieranie wspólnych wartości, relacje międzyludzkie
oraz historia stosunków polsko-amerykańskich, przedsiębiorczość, innowacyjność
i STEAM, wiedza o mediach, bezpieczeństwo międzynarodowe, kultura amerykańska.
Średnia wysokość przyznawanego grantu wynosi ok. 5 000 - 10 000 dolarów. Strona
internetowa Programu Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych: https://pl.usembassy.gov/pl/opis_granty/
Zdjęcie we wpisie: fot. John Silliman / unsplash.com CC0 1.0

13. ERC: Harmonogram naboru wniosków 2018/2019
European Reseach Council podało harmonogram naboru
wniosków, który będzie odbywał się w drugiej połowie
2018 r. i 2019 r. w ramach konkursów organizowanych
przez tę instytucję. W najbliższych miesiącach otwarty zostanie nabór wniosków we wszystkich konkursach organizowanych przez ERC. Budżet konkursów wynosił będzie
blisko 2 mld euro. Kwota ma wystarczyć na sfinansowanie ok. 1085 projektów.
Szczegółowe informacje o konkursach European Research Council można znaleźć w ERC
Work Programme 2019.

14. BioLAB - staże dla studentów w USA
Do 1 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu BioLAB. Program BioLAB to roczny, płatny staż dla
studentów nauk biologicznych (biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, itp.) w czterech amerykańskich instytucjach naukowych. Program BioLAB to
program pozwalający studentom nauk biologiczno-chemicznych na odbycie rocznego stażu w laboratorium znajdującym się w jednej
z czterech instytucji w USA:
University of Virginia, Charlottesville, University of Chicago, Chicago, University of
Texas: Southwestern Medical Center, Dallas, Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma.
Program BioLAB to przede wszystkim możliwość uczestniczenia w ważnych, aktualnych
projektach badawczych pod okiem doświadczonych naukowców, a w niektórych przypadkach także wykorzystanie wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej
w uczelni macierzystej. Oprócz tego uczestnicy Programu otrzymują:
•
•
•
•

Stypendium w wysokości $26 500 – $28 000 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania oraz pełne ubezpieczenie medyczne
Pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa student)
Przygotowanie do wyjazdu prowadzone przez pracowników Komisji oraz absolwentów programu
W przypadku Oklahoma Medical Research Foundation – również zwrot kosztów
Informacje o tym jak aplikować znajdują się tutaj:
https://www.fulbright.edu.pl/biolab

15. POLLUX VIII - projekty polsko-luksemburskie

13 grudnia 2018 r. agencja luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła
konkurs CORE 2019. W ramach tego konkursu, w obszarze „Innovation in Services” będzie możliwe składanie do FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty.
Procedura konkursowa, w tym ocena wniosków będzie odbywać się zgodnie z regułami
konkursu CORE 2019. Poza konkursem CORE 2019 nie jest
przewidziany odrębny nabór wniosków dla projektów polsko-luksemburskich.
Obszar „Innovation in Services” obejmuje następujące zagadnienia:
•
•
•
•

projektowanie usług dla biznesu
rozwój i działanie systemów finansowych
bezpieczeństwo informacji
działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów.

Wnioski będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim
(wnioskodawcy polscy dodatkowo będą składać załączniki w j. polskim), poprzez system
składania wniosków on-line zarządzany przez agencję luksemburską FNR.
System składania wniosków będzie otwarty do 11 kwietnia 2019 r. (14:00 CET).
Wybrane w procedurze konkursowej projekty otrzymają dofinansowanie zarówno
z NCBR, jak i FNR, zgodnie z zasadami krajowymi.
Więcej informacji: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pollux-viii-53725/

16. Oficjalne otwarcie ICTQT – gdańskiego projektu MAB

16 listopada w Gdańsku odbyło się uroczyste otwarcie Międzynarodowego Centrum
Teorii Technologii Kwantowych (International Centre for Theory of Quantum Technologies, ICTQT), projektu wspieranego przez FNP w ramach programu Międzynarodowe
Agendy Badawcze, współfinansowanego z działania 4.3 w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Centrum ICTQT, które otrzymało w programie MAB 35 mln PLN wsparcia, mieści się na Uniwersytecie Gdańskim. Do tej pory w programie MAB wsparcie otrzymało dziewięć projektów, a ich łączne dofinansowanie wyniosło ponad 338 milionów złotych. Więcej informacji o projekcie prof. Żukowskiego i prof. Horodeckiego tutaj
Dodatkowe informacje o programie Międzynarodowe Agendy Badawcze tutaj
Więcej informacji o laureatach programu MAB i ich projektach tutaj

