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SPOTKANIE INFORMACYJNE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ STUDENTÓW I 
DOKTORANTÓW 

 
 
Centrum Informacji Europejskiej MSZ zaprasza na wykład, którego celem będzie 
zaprezentowanie źródeł dofinansowania procesu kształcenia oraz działalności 
naukowej studentów i doktorantów.  
 
Spotkanie odbędzie się 29 lutego 2012 r. w godz. 16.30 – 18.00 w Centrum Informacji 
Europejskiej przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie. 
 
Na spotkaniu, w którym weźmie udział przedstawiciel Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,  
będą mogli Państwo uzyskać informacje na temat: 

 wsparcia działalności naukowej;  
 dofinansowania studiów, staży, stypendiów; 
 wymiany studentów. 

 
Spotkanie organizowane jest w ramach Europejskich Wykładów Otwartych - projektu 
prowadzonego we współpracy z Centrum Informacji Europejskiej MSZ. 
 
Wstęp na wykład jest bezpłatny. 
 
Link do strony z informacją: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wiadomosci/Strony/Spotkanie_informacyjne_Wsparcie_dzi
alalnosci_naukowej_studentow_i_doktorantow_220212.aspx 

 
 

 
 

 
 

 

NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE TEAM 
 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi nabór wniosków do Programu TEAM, którego 
celem jest zwiększenie zaangażowania młodych uczonych – studentów, doktorantów i 
młodych doktorów – w prace badawcze w obszarze Bio, Info, Techno, realizowane w 
najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych w Polsce. 
Program jest adresowany do liderów zespołów naukowych, posiadających zespół badawczy 
lub tworzących nowe zespoły. 
Finansowanie w programie obejmuje stypendia dla studentów, doktorantów i młodych 
doktorów przyjętych do zespołu w drodze konkursu oraz grant badawczy w wysokości 
zależnej od liczby zatrudnionych doktorantów i młodych doktorów. 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wiadomosci/Strony/Spotkanie_informacyjne_Wsparcie_dzialalnosci_naukowej_studentow_i_doktorantow_220212.aspx
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Łączna wysokość obu części subsydium może wynosić ok. 460 tys. zł rocznie. 
 
Projekty mogą być realizowane nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż do końca czerwca 2015 
r. 
 
Termin składania wniosków: 15 marca 2012 r. 
 
UWAGA! Wiosenny nabór wniosków jest ostatnim w ramach Programu TEAM  
 
Link do strony z informacją o konkursie: 
http://www.fnp.org.pl/aktualnosci/aktualnosci/rok_2012/rozpoczynamy_nabory_wnioskow_w_prog
ramach_team_homing_plus_i_pomost 
 

 
 
 

 
NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE HOMING PLUS 

 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi nabór wniosków do Programu HOMING PLUS. 
Jego celem jest zachęcenie młodych uczonych do powrotu (w przypadku uczonych polskich) 

lub przyjazdu do Polski (w przypadku uczonych z zagranicy) i dynamizowanie rozwoju ich 
karier naukowych poprzez stworzenie im satysfakcjonujących warunków pracy w Polsce i 
wspieranie ich międzynarodowej współpracy naukowej.  
 
Finansowanie w programie obejmuje grant badawczy oraz stypendia dla laureata i 
maksymalnie trzech studentów wyłonionych w konkursie. Łączna wysokość obu części 
subsydium wynosi do 280 tys. zł rocznie. 
 
Projekt realizowany w ramach programu może trwać od 1 roku do 2 lat. 

Terminy składania wniosków: 15 marca i 15 października 2012 r. 

Link do strony z informacją: 
http://www.fnp.org.pl/aktualnosci/aktualnosci/rok_2012/rozpoczynamy_nabory_wnioskow_w_prog
ramach_team_homing_plus_i_pomost 

 
 
 
 

 

 

NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE VENTURES 
 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi nabór wniosków do Programu VENTURES  
wspierającego projekty młodych naukowców mające zastosowanie w gospodarce. 
 
Program adresowany jest do: 
•    studentów jednolitych studiów magisterskich (po ukończeniu trzeciego roku studiów) 
lub studiów II stopnia; 
•    absolwentów (do trzech lat po ukończeniu studiów magisterskich) zatrudnionych na 
etatach naukowo-dydaktycznych; 
•    doktorantów (uczestników studiów doktoranckich). 

  
W programie VENTURES nie ma preferowanych dziedzin tematycznych – finansowanie 

http://www.fnp.org.pl/aktualnosci/aktualnosci/rok_2012/rozpoczynamy_nabory_wnioskow_w_programach_team_homing_plus_i_pomost
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dostępne jest dla wszystkich dziedzin nauki, przy czym największe znaczenie ma 
przydatność danego projektu dla gospodarki. 
 
Finansowaniu podlegają: 
•    imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości odpowiednio: 
1500 zł miesięcznie dla studentów i absolwentów, oraz 3 tys. zł miesięcznie dla 
doktorantów); 
•    grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł rocznie. 
 

Projekt realizowany w ramach programu może trwać od 1 roku do 3 lat. 

Terminy składania wniosków: 16 kwietnia 2012 r. 

Link do strony z informacją: 
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/wspieranie_transferu_technologii/progra
m_ventures 
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