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1. Stypendium Konrad-Adenauer-Stiftung  

Do 15 lipca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach kon-
kursu na stypendium Konrad-Adenauer-Stiftung. Stypen-
dium mogą otrzymać osoby pracujące nad swoim doktora-
tem w dowolnej dziedzinie nauki z całego świata.  W ra-
mach konkursu przyznawane są stypendia w wysokości  
1 350 euro miesięcznie. Istnieje także możliwość otrzyma-
nia comiesięcznego wsparcia w wysokości 100 euro miesięcznie oraz pokrycia kosztów 
podróży oraz wsparcia na posiadane dziecko. 
 
Konkurs adresowany jest do osób, które spełniają następujące wymagania: 

• Posiadają ponadprzeciętne wyniki egzaminów w szkole i na uniwersytecie 
• Posiadają uprawnienia do kontynuowania studiów doktoranckich, zdobyte nie 

wcześniej niż pięć lat wcześniej 
• Identyfikują się z wartościami, treścią polityczną i motywami uznawanymi przez 

Konrad-Adenauer-Stiftung (blisko związane z niemiecką partią CDU) 
• Zaangażowane są w pracę wolontariacką 
• Pragną nawiązania wymiany z innymi grupami językowymi i kulturowymi. 

Szczegółowe informacje: http://www.granty-na-badania.com/2017/06/stypendium-
konrad-adenauer-stiftung.html 

2. Falling Walls Lab 

Do 25 lipca 2017 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń do kon-
kursu. Falling Walls Lab jest międzynarodową imprezą, 
która ma na celu prezentacje innowacyjnych pomysłów 
młodych badaczy, będących przedstawicielami różnych 
dziedzin nauki. Uczestniczące w projekcie instytucje akade-
mickie z całego świata organizują swoje własne eliminacje 
Falling Walls Lab i wysyłają ich zwycięzcę/ów na między-
narodowy finał Falling Walls Lab Finale, który odbywa się 
corocznie 8 listopada w Berlinie. W każdym przypadku 
podczas 3 minutowych wystąpień wstępnie wyłonieni na 
podstawie przesłanych zgłoszeń kandydaci prezentują 
swoje innowacyjne pomysły, modele biznesowe czy inicjatywy społeczne. Prezentacje od-
bywają się przed zgromadzoną widownią oraz ekspertami z różnych dziedzin nauki.   
Ważne daty: 

• Przesyłanie wypełnionych wniosków do 25 lipca 2017 r. (włącznie). 
• Wyniki pierwszego etapu: 25 sierpnia 2017 r. 



 

 

• Autorzy najlepszych zgłoszeń zostają zaproszeni na Warszawski finał Falling Walls 
Lab, który odbędzie się 4 października 2017 r. 

Patronat: Konkurs objęty jest patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego  
dra Jarosława Gowina. 
Szczegółowe informacje są dostępne: http://www.cft.edu.pl/fwlw/pl/index.php 
 
 

3. Edukacja globalna 2017 - nabór wniosków  

Do 2 sierpnia 2017 r. trwa nabór wniosków  
w ramach realizacji zamówienia publicznego Eduka-
cja globalna 2017, którego organizatorem jest Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych. Celem konkursu jest 
w wyłonienie najlepszych projektów zgłoszonych 
przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne  
i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne 
na realizację zadań odpowiadających założeniom "Planu współpracy rozwojowej w 2017 
r." Zgodnie z regulaminem konkursu prowadzony jest nabór wniosków na realizację na-
stępujących zadań: 

• Działania mające na celu zwiększenie świadomości na temat problemów global-
nych skierowane do szerokiej publiczności, w tym działania mające na celu popu-
laryzację Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

• Inicjatywy edukacyjne w dziedzinie edukacji globalnej o charakterze systemo-
wym z efektem multiplikacji.  

Maksymalna łączna kwota środków finansowych na finansowanie zadań konkursowych 
w 2017 r. wynosi  350 000 zł. Minimalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 40 000 zł. 
Do konkursu można zgłaszać także projekty modułowe, czyli projekty składające się  
z dwóch lub trzech modułów realizowanych odpowiednio w latach 2017 i 2018 lub  
w latach 2017, 2018 i 2019. Realizacja zgłaszanych projektów musi zakończyć się do 31 
grudnia 2017 r. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, 
który dostępny jest na stronie internetowej organizatora. 
 
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: 
http://www.granty-na-badania.com/2017/07/edukacja-globalna-2017-nabor- 
wnioskow.html 
 
 
 



 

 

4. Smogathon - konkurs na rozwiązania antysmogowe  

Do 15 sierpnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach kon-
kursu Smogathon. W ramach konkursu wyłonione zostaną 
najlepsze innowacyjne rozwiązania antysmogowe z całego 
świata. Autorzy najlepszego rozwiązania otrzymają 100 
tys. dolarów, z czego 75 proc. zostanie przeznaczone na 
wdrożenie rozwiązania w Krakowie. 
Smogathon to konkurs, w którym specjaliści wybierają najlepsze innowacyjne rozwiąza-
nia antysmogowe z całego świata. Finał zawodów odbędzie się 25 i 26 listopada w Krako-
wie, a dzień później, podczas konferencji Global Clean Air Summit, poznamy jego zwy-
cięzców. Zespoły z całego świata, które chcą wziąć udział w zawodach, mogą zapisywać 
się na jeden z pięciu półfinałów. 
Odbędą się one w:kalifornijskim Berkeley (USA, 3 października), w Londynie (Wlk. Bry-
tania, 5 października), w Warszawie (9 października), w Bangalore (Indie, 16 paździer-
nika) i w Hongkongu (Chiny, 18 października).  
Bezpłatnego zgłoszenia można dokonywać do 15 sierpnia 2017 r. na stronie: 
www.smogathon.com/apply 
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:  
http://www.granty-na-badania.com/2017/07/smogathon-konkurs-na- 
rozwiazania.html 
 

5. Dream New - stypendia na studia w Nowej Zelandii  

Do 1 września 2017 r. trwa nabór wniosków do pro-
gramu stypendialnego Dream New. W ramach kon-
kursu możliwe jest zdobycie środków na semestralny 
pobyt na jednej z uczelni w Nowej Zelandii. Zgodnie  
z informacjami organizatorów w ramach konkursu 
przyznanych zostanie 25 stypendiów. 
 
Stypendium może być realizowane w następujących uczelniach: 

• Auckland University of Technology  
• University of Waikato 
• Otago Polytechnic (Auckland) 
• Massey University 
• Victoria University of Wellington 
• University of Otago 
• University of Canterbury 
• Ara Institute of Canterbury (ARA) 
• Eastern Institute of Technology (EIT) 
• Lincoln University. 



 

 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej organizatora: 
http://www.european-funding-guide.eu/scholarship/dream-new-scholarship 

oraz  

http://www.granty-na-badania.com/2017/06/dream-new-stypendia-na-studia-w- 
nowej.html 

6. Cornet - 24. konkurs  

Do 29 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 
24. edycji konkursu w ramach inicjatywy Cornet. Celem 
konkursu jest udzielenie wsparcia na realizację międzyna-
rodowych projektów badawczych. Na dofinansowanie 
udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych  
w konkursie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przezna-
czy 1 000 000 euro. Zakres tematyczny konkursu obejmuje badania na potrzeby kon-
kretnych branż przemysłowych.  
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: 
http://www.granty-na-badania.com/2017/06/cornet-24-konkurs.html 
 
 

7. Stypendium im. Aleksandra von Humboldta  

Do 2 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 
konkursu na stypendium im. Aleksandra von Humboldta. 
Stypendium może być przyznane niemieckiemu uczonemu 
na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym 
w Polsce. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 4 000 
euro. Zgłoszeń niemieckich uczonych do konkursu mogą 
dokonywać tylko polscy naukowcy. Konkurs organizowany 
jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. 
Zgodnie z regulaminem konkursu do otrzymania stypen-
dium można zgłaszać doświadczonych niemieckich uczonych ze wszystkich dziedzin na-
uki. Wnioskodawca zobowiązany jest zagwarantować nominowanemu uczonemu nie-
mieckiemu techniczne możliwości realizacji zamierzonego programu badawczego: do-
stęp do laboratoriów i koniecznych do badań materiałów, a także właściwych archiwów  
i bibliotek. Po stronie wnioskodawcy pozostaje także kwestia zapewnienia zakwaterowa-
nia dla niemieckiego uczonego. 
Do konkursu można zgłaszać tylko kandydatów, którzy posiadają stanowisko profesora 
lub odpowiadające temu stanowisko poza uczelnią. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny 
jest na stronie internetowej organizatora.  
Strona internetowa konkursu na Stypendium im. Aleksandra von Humboldta: 
http://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/ 



 

 

8. Egzamin kwalifikujący do pracy w ONZ w ramach programu Young 
Professionals Programme YPP 2017 

Do 22 sierpnia 2017 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
uprzejmie informuje, że Sekretariat Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych roz-
począł przyjmowanie zgłoszeń do egzaminu Young Professionals Programme (YPP) skie-
rowanego do młodych absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych karierą  
w ONZ. W tym roku pojawiła się nowa formuła przeprowadzenia egzaminu dla wybra-
nych obszarów (job networks). W dwóch obszarach (MAGNET, INFONET) egzamin  

w dotychczasowej (pisemnej) 
formule odbędzie się w dniu 14 
grudnia 2017 r. w różnych 
ośrodkach na całym świecie.  
W przypadku obszaru POLNET 
egzamin w nowej formule 
online przewidziano na paź-
dziernik 2017r. Zaintereso-

wane osoby proszone są o śledzenie portalu UN Careers, gdzie zostanie podany dokładny 
termin egzaminu online. 
Informacje dot. egzaminu, w tym procedury zgłaszania się oraz jego przebiegu dostępne 
są na stronie internetowej UN Careers w zakładce Young Professionals Programme (YPP).  

https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE 
 

9. DAINA: konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze 

Termin składania wniosków: do 15 grudnia 2017 r. 

 

NCN informuje, że na 15 września 2017 r. planowane jest otwarcie konkursu DAINA na 
projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscypli-
nach naukowych. Do konkursu mogą przystępować wnioskodawcy realizujący badania 
podstawowe. Wnioskodawca polski składa wspólny polsko-litewski wniosek (jako za-
łącznik do wniosku wysyłanego w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF) 
w imieniu polskiego i litewskiego zespołu badawczego. Dodatkowo, wnioskodawca litew-
ski składa za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków LMT komplet 
dokumentów wymaganych przez LMT.   
Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć pod adresem: 
http://www.granty-na-badania.com/2017/06/ncn-konkurs-na-polsko-litewskie.html 
 
 



 

 

10.  DUO – Thailand 2018 Fellowship Programme na rok akademicki 
2017/2018 

Termin składania wniosków – do 31 sierpnia 2017 r. 

Duo – Thailand jest programem wymiany studenckiej po-
między Azją i Europą odbywającym się na zasadzie 1:1 (je-
den student wyjeżdżający do jednego studenta przyjeżdża-
jącego). Studenci otrzymują wspólnie stypendium (w wy-
sokości do 800 euro miesięcznie w przypadku europejskiego studenta) na czas 4 miesięcy 
(jeden semestr). Programy stypendialne DUO są inicjatywą proponowaną przez ASEM  
w związku z czym rekomenduje się możliwie szeroki udział polskich studentów w tej wy-
mianie. Uczestnictwo polskich studentów będzie dla nich ciekawym i ważnym doświad-
czeniem, a także przyczyni się do wzmocnienia współpracy pomiędzy polskimi i tajskimi  
i uczelniami.  
Szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie programu: 
http://www.asemduo.org/ 
oraz 
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/duo-thailand-2018-fellowship-programme-na-
rok-akademicki-2017-2018.html 
 
 

11.  Dioscuri: polsko-niemiecka recepta na doskonałość naukową  

Do 2 października 2017 r. Narodowe Centrum Nauki 
przyjmuje zgłoszenia na utworzenie Centrów Doskonałości 
Naukowej Dioscuri w polskich instytucjach naukowych.  
Dziesięć Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri powsta-
nie przy polskich instytucjach naukowych w wyniku podpi-
sania porozumienia między Narodowym Centrum Nauki  
a niemieckim Towarzystwem Maxa Plancka. Uroczystość zawarcia umowy między 
dwiema organizacjami odbyła się 4 lipca na Wawelu w Krakowie.  
Każde nowo powołane Centrum będzie współpracować z niemiecką Jednostką Mentor-
ską, a jego finansowanie zapewni NCN ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec. 
O utworzenie Centrów Dioscuri mogą starać się podstawowe jednostki organizacyjne 
uczelni, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzyna-
rodowe instytuty naukowe działające na terytorium Polski. 
Szczegółowe informacje są dostępne: 
http://www.granty-na-badania.com/2017/06/dioscuri-polsko-niemiecka-recepta-
na.html 
 



 

 

12.  Postdoctoral Scholarships of the Daimler and Benz Foundation  

Applications can be submitted from now until 1 October 2017. 
Have you successfully completed your PhD? Are you a post-
doctoral researcher, assistant professor or the leader 
of a young research group? Are you ready to embark on 
the next step of your career? Do you need help with financ-
ing research assistants, technical equipment, research trips 
and conference attendance? Then apply to the Daimler and 
Benz Foundation for a postdoctoral scholarship. The schol-
arship programme is open to applicants of any nationality and from all disciplines.  
Who can apply? 

Requirements for applicants include the following: 

• in the early phase of an academic career 
• currently working on own research project 
• research work conducted at a German academic institution 

What form does funding take? 
The scholarship is granted for two years. The annual grant totals 20,000 euros per 
scholarship. The money can be used to finance research assistants, technical equipment, 
research trips and conference attendance. The steadily growing network of scholarship 
holders brings young specialists together and allows an interdisciplinary exchange. 
When is the closing date for applications? 
Applications can be submitted from now until 1 October 2017. 
Read more:  
https://www.daimler-benz-stiftung.de/cms/nachwuchs/stipendienprogramm-fuer-
postdoktoranden.html 
 
 

13. Fernand Braudel Senior Fellowships  

Do 30 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 
Fernand Braudel Senior Fellowships. Konkurs skierowany 
jest do naukowców prowadzących badania w ramach nauk 
ekonomicznych, historycznych, społecznych oraz politycz-
nych. Laureaci konkursu otrzymają możliwość realizacji 
stypendium w European University Institute. 
Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu czas trwania stypendium może wynosić 
od 3 do 10 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 3 000 euro.  
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem:  
http://www.granty-na-badania.com/2017/07/fernand-braudel-senior-fellowships.html 
 



 

 

14. Fulbright-Schuman Award  

Od 15 września 2017 r. do 1 grudnia 2017 r. trwa nabór 
wniosków w ramach konkursu Fulbright-Schuman Award. 
W ramach konkursu przyznawane są stypendia na realiza-
cję projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią 
Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej. 
 
Zgodnie z informacjami organizatorów w ramach konkursu można otrzymać stypendium, 
które obejmuje: 

• dla kandydatów ze stopniem doktora oraz wykwalifikowanych specjalistów – 
ekwiwalent w wysokości 3 000 euro miesięcznie, dla studentów studiów dokto-
ranckich – ekwiwalent w wysokości 2 000 euro miesięcznie; 

• jednorazowo 2 000 euro na pokrycie  kosztów podróży i zagospodarowania; 
• wizę J1; 
• podstawowe ubezpieczenie medyczne.  

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Fulbright-
Schuman Award:  http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/ 
oraz   http://www.granty-na-badania.com/2017/07/fulbright-schuman-award.html 
  
 

15. Grenzgänger - stypendium Fundacji Roberta Boscha  

Od 1 września 2017 r. do 31 października 2017 r. trwa 
nabór zgłoszeń w ramach konkursu na dofinansowanie 
projektu badawczego dla osób mówiących biegle po nie-
miecku na badania w krajach Europy Środkowo-Wschod-
niej. W ramach konkursu można uzyskać finansowanie  
w wysokości do 14 000 euro. Zgłoszenia do konkursu 
mogą przesyłać także osoby, które nie posiadają obywatelstwa niemieckiego. Warunkiem 
niezbędnym do złożenia wniosku jest biegła znajomość języka niemieckiego. Wniosko-
dawca musi nawiązać kontakt z niemieckimi mediami i uzyskać zgodę na przedstawienie 
wyników swoich badań szerszemu gronu odbiorców. Zgodnie z informacjami organizato-
rów wynikiem badań może być m.in. utwór prozaiczny, scenariusz do filmu dokumental-
nego, reportaż radiowy itp. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej 
konkursu Grenzgänger - stypendium Fundacji Roberta Boscha:  
http://www.lcb.de/autoren/grenzgaenger/  
oraz 
www.granty-na-badania.com/2017/07/grenzganger-stypendium-fundacji-roberta.html 
 



 

 

16. Expert Database of Outstanding Female Academics 

AcademiaNet is a portal, which currently contains 
profiles of more than 2,000 excellent female research-
ers in all fields of academia from Europe. The website 
is operated on the Robert Bosch Stiftung’s initiative in 
cooperation with the publishing house “Spektrum der 
Wissenschaft” and nature. Renowned partner organi-
zations from the sciences and humanities, nominate 
outstanding female researchers for the database. 
The goal of the project is to use this site to bring excellent female academics to the atten-
tion of those who sit on academic boards, hold executive positions, report on research, 
are responsible for conference planning, or who require an expert’s opinion when making 
decisions. Articles on “Women in Research” and success stories about the female re-
searchers in the database are also published on the site. 
Read more:  
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/52450.asp 


