Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 26. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych
naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych naukowców. W gronie wyróżnionych znalazła
się mgr inż. Sylwia Pabian-Jewuła z Zakładu Cytologii Klinicznej CMKP. Serdecznie gratulujemy!
Lista laureatów: https://www.fnp.org.pl/laureaci-start-2018/

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Konkurs VP/2018/010 w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI)
- stworzenie pilotażowego Wspólnego Planu Działania (JAP) wykorzystującego środki z funduszu
UE
Szanowni Państwo,
19 lipca 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i
Innowacji Społecznych (EaSI).
Celem przewodnim konkursu VP/2018/010 jest wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez
Wspólne Plany Działania ( Joint Action Plan - JAP) jako innowacyjna forma mechanizmu wdrożeniowego dla
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
Środki z funduszy uzyskane na podstawie Planu Działania (JAP) będę udzielane na podstawie wskaźników
osiągnięć i efektów/rezultatów, skupiając się na wypływie tych działań, a nie na udokumentowaniu poczynionych
nakładów/zasobów na realizację działania.
Celem pilotażowego projektu EaSI jest wzmocnienie KRAJOWYCH i REGIONALNYCH zdolności do
przygotowania, stworzenia i wdrażania Wspólnego Planu Działania (JAP). Po udanym wdrożeniu JAP nastąpi
wymiana doświadczeń i upowszechnienie informacji z wdrażania jednego bądź kilku pilotażowych JAP.
Wnioski z pilotażu służyć też będą do oceny potencjału JAP i jego przydatności we wdrażaniu funduszy z UE po
2020 roku.
Na konkursu VP/2018/010 Komisja Europejska przeznacza 2,3 mln EURO. Komisja Europejska, jako jednostka
odpowiedzialna za rozstrzygnięcie konkursu, sfinansuje 1-3 projekty. Grant Komisji nie może przekroczyć 90 %
całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.
10 % kosztów całkowitych musi być zapewnione przez aplikanta/ów jako wkład własny.
Projekty powinny trwać od 12 do 18 miesięcy.
LIDER projektu lub jedyny wykonawca projektu MUSI być podmiotem publicznym (jednostka
krajowa/regionalna, uczelnia wyższa lub inna publiczna instytucja edukacyjna).
Inni członkowie konsorcjum, jeśli takie powstanie w celu realizacji projektu, muszą być:
- albo podmiotem publicznym (jednostka krajowa/regionalna, uczelnia wyższa lub inna publiczna instytucja
edukacyjna),
- albo organizacjami pozarządowymi,
- albo prywatnymi jednostkami edukacyjnymi,
- albo publicznym lub prywatnym instytutem/jednostką badawczą,
- albo przedsiębiorstwem społecznym,
- albo organizacją partnerów społecznych na poziomie krajowym/lokalnym/regionalnym.
Wszystkie szczegóły dot. ogłoszenia konkursowego w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji
Społecznych (EaSI) można znaleźć na stronie Programu:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=535&furtherCalls=yes

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ (NAWA)
KONKURSY NAVA - https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa
Do 29 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy
Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, Republiką Austrii, Republiką Czeską. Celem konkursu
jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych
wspólnie przez partnerów z dwóch krajów, których dotyczy dany program.
Do 2 lipca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą
Polską a Republiką Słowacką, Republiką Francuską. Celem konkursu jest wsparcie mobilności naukowców w celu
realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z dwóch krajów,
których dotyczy dany program wymiany.
Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 2 lat, począwszy od 1
stycznia 2019 r. Data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2020 r.
Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.
Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 20 000 zł. Kwota może być dowolnie
zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy.
W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:
Koszty podróży naukowców polskich do wybranego kraju – maksymalna kwota na podróż dla jednego naukowca
wynosi 2 000 zł.
Koszty pobytu naukowców zagranicznych w Polsce – maksymalny koszt pobytu w Polsce wynosi:
w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350 zł dziennie;
w przypadku dłuższych pobytów – 4 200 zł miesięcznie, pod warunkiem, ze pobyt trwa powyżej 12 dni w danym
miesiącu. Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są niekwalifikowalne.

NARODOWE CENTRUM NAUKI
Otwarcie konkursu MINIATURA 2 - nabór ciągły wniosków
MINIATURA 2 jest skierowana do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat
przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych
finansowanych ze środków NCN. Za fundusze uzyskane w konkursie można zrealizować działania naukowe takie
jak kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze, konsultacyjne i konferencyjne, a także badania wstępne i
pilotażowe. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 000
do 50 000 złotych. Łączna kwota przeznaczona na drugą edycję konkursu MINIATURA to 20 mln zł.
Nabór do konkursu MINIATURA 2 prowadzony jest w sposób ciągły za pośrednictwem systemu elektronicznego
ZSUN/OSF. Warto jednak złożyć wniosek wcześnie – przyjmowanie zgłoszeń może zostać wstrzymane, jeśli
łączna wnioskowana kwota przekroczy dwukrotność zaplanowanych środków.
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONKURSY OPUS 15 i PRELUDIUM 15
Do 15 czerwca 2018 r. w systemie ZSUN/OSF są już dostępne formularze wniosków dla konkursów OPUS 15 i
PRELUDIUM 15. W konkursach tych po raz pierwszy skrócony opis projektu należy przygotować tylko w języku
angielskim.
Nowością jest możliwość pracy nad skróconym i szczegółowym opisem projektu badawczego aż do momentu
wysłania wniosku do NCN. W trakcie pracy nad wnioskiem należy w systemie ZSUN/OSF załączyć wstępną
wersję opisów. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych podpisów, wnioskodawca w dalszym ciągu może
zaktualizować skrócony i szczegółowy opis projektu. Nie trzeba powracać do edycji całego wniosku, opis można
zaktualizować poprzez zamianę pliku w odpowiedniej zakładce: Skrócony opis projektu lub Szczegółowy opis
projektu.
Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCN:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus15
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium15

SHENG 1: zapowiedź konkursu na polsko-chińskie projekty badawcze
Do konkursu będzie można zgłaszać wnioski o finansowanie projektów badawczych:
- które obejmują badania podstawowe w naukach o życiu, naukach ścisłych i technicznych i wybranych
dyscyplinach nauk społecznych (wskazanych powyżej)
- w których kierownik polskiego i chińskiego zespołu badawczego występują w charakterze kierowników projektu
tylko w jednym wniosku składanym w konkursie SHENG.
- których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;
- które uwzględniają zasady określone w warunkach konkursu w zakresie kosztów w projektach badawczych
finansowanych w konkursie SHENG.
Warunki krajowe: Polska
Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez
polskie zespoły naukowe będą mogły występować polskie jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe
i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowoprzemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, jednostki
organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których
finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej.
Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie jest niższa
niż 250 tys. zł.
Termin składania wniosków przez wnioskodawcę polskiego i chińskiego: 17 września 2018 r.
Więcej informacji na stronie: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-04-26-zapowiedz-polsko-chinskiegokonkursu-sheng

Zaproszenie do rejestracji w bazie partnerów funduszy EOG i funduszy norweskich
Na stronie Norweskiej Rady Badań (Research Council of Norway, RCN) dostępna jest wyszukiwarka dla
naukowców z krajów-beneficjentów wspieranych w ramach III edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. funduszy EOG i funduszy norweskich).
Wyszukiwarka ma pomóc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy potencjalnymi partnerami w projektach
badawczych.
Norweska Rada Badań jest partnerem reprezentującym darczyńców w III edycji Norweskiego Mechanizmu
Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG. NCN pełniący rolę operatora obszaru „Badania” przygotowuje
we współpracy z RCN dokument programowy, tzw. Concept Note.
Przewidywany termin ogłoszenia pierwszych konkursów to I kwartał 2019 r.
Strona rejestracyjna:
https://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Partner_Search_Database_for_EEA_and_Norway_Grants/12540345
16104?lang=no

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
Do 29 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze,
którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do wybitnych naukowców
z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy będą w Polsce kierować jednostkami naukowymi
tworzonymi według najlepszych światowych wzorców. Budżet konkursu wynosi 140 mln zł.
Jak informują organizatorzy celem programu "Międzynarodowe Agendy Badawcze" realizowanego przez FNP
jest stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących
najlepsze światowe praktyki w zakresie:
- identyfikowania programów i tematów badawczych,
- polityki personalnej,
- zarządzania pracami B+R,
- komercjalizacji wyników prac B+R.
Więcej informacji na stronie: https://www.fnp.org.pl/rusza-ostatni-otwarty-ogolnopolski-konkurs-w-programiemab/

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Do 9 lipca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach II edycji konkursu na polsko-południowoafrykańskie
projekty badawcze. Na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do
finansowania w procedurze konkursowej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, przeznaczyło 450 000 zł na
projekt.
Zgodnie z informacjami NCBiR do konkursu można zgłaszać projekty, których tematyka dotyczy następujących
obszarów:
- Health sciences;
- Agriculture;
- Biosciences and biotechnology;
- Environment and climate change;
- Water and green technology;
- Maritime economy;
- Clean coal technology;
- Information and communication technology (ICT).
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpracadwustronna/republika-poludniowej-afryki/ii-konkurs/art,6180,ii-konkurs-na-wspolne-polskopoludniowoafrykanskie-projekty-badawcze.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do 16 lipca 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace
rozwojowe", Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" (Konkurs 1/4.1.4/2018). Budżet konkursu wynosi 200
mln zł. Konkurs adresowany jest tylko do podmiotów z rejonów słabiej rozwiniętych (cała Polska oprócz
województwa mazowieckiego).
Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu, które
obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w
rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014.
Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład mogą wchodzić:
- co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu "organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej
wiedzę", określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z zastrzeżeniem jednak, że nie może BYĆ to
podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez
nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy oraz
- co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
W skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów, zastrzeżeniem, że udział kosztów
kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi
minimum 30%.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln zł.
Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 mln zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne2018/

na

stronie:

STYPENDIA / KONKURSY / STAŻE
Grupa Adamed prowadzi nabór do programu stażowego pn. Adamed Super League. Nabór zgłoszeń kierowany
jest do osób, które chcą zajmować się działaniami, odpowiadającymi na kluczowe wyzwania współczesnej
medycyny. Zgodnie z informacjami organizatorów 6-miesięczne staże rozpoczną się w lipcu. Miesięczne
wynagrodzenie za staż wynosi 2 500 zł brutto.
Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów. Warunkiem wzięcia udziału w stażu jest bardzo dobra
znajomość języka angielskiego. Stażysta będzie pracował 40 godzin tygodniowo. Staże będą odbywały się w
Pieńkowie, Warszawie i Pabianicach.

Aktualnie otwarte są rekrutacje na staż w następujących zespołach:
- Kontroli Jakości
- Kontrolingu Finansowego
- Łańcucha Dostaw
- Digital Marketingu
- Preformulacji
- Procesów i Procedur
- Rozwoju Biznesu i Zarządzania Portfelem Produktów
- Rozwoju Leków Innowacyjnych
- Systemów Biznesowych/ IT
- Zapewnienia Jakości
- Zarządzania Projektami R&D
Więcej informacji na stronie: http://adamedsuperleague.pl/program-stazowy/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. edycja Nagród Naukowych POLITYKI
Do 17 czerwca 2018 roku, Fundacja Tygodnika Polityka przyjmuje zgłoszenia młodych naukowców (do 35 roku
życia). Lista 15 finalistów będzie opublikowana 12 września, a laureaci zostaną ogłoszeni 21 października na
uroczystości wręczenia nagród w redakcji POLITYKI.
Ogłoszenia podlegają ocenie Kapituły, która bierze pod uwagę relację wieku i dorobku naukowego kandydata,
więc nieznaczne przekroczenie granicy wiekowej nie jest dyskwalifikujące w pierwszym etapie.
Fundacja poszukuje osób, które w ciągu ostatniego roku, dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu
zawodowym. Lista możliwych dokonań jest listą otwartą: może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka,
ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w
instytucji naukowej.
Więcej o warunkach przystąpienia do konkursu na stronie:
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1744458,1,rusza-18-edycja-nagrodnaukowych-polityki-zapraszamy-do-udzialu.read
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------European Molecular Biology Organisation
Europa – EMBO: 2-letnie stypendia podoktorskie; wnioski przyjmowane
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-termfellowships#about

są

cały

rok;

Dowolny kraj - stypendia European Molecular Biology Organisation dla naukowców na każdym etapie kariery;
aplikacje przyjmowane non-stop; http://www.embo.org/funding-awards/fellowships
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do 1 czerwca 2018 r trwa nabór wniosków w XVII edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy na
finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji, pt.: Modyfikacje epigenetyczne w chorobach u ludzi.
Wniosek w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD należy przesłać drogą pocztową na adres: Naukowa
Fundacja Polpharmy, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa w terminie do 1 czerwca 2018 r., liczy się data stempla
pocztowego. Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia znajdują się na stronie internetowej Naukowej
Fundacji Polpharmy - https://www.polpharma.pl/fundacja/konkurs-na-projekt-badawczy/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór wniosków na granty badawcze w edycji 2018 Fundacji NUTRICIA
Do 30 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków na granty badawcze w edycji 2018 Fundacji NUTRICIA, która
wspiera finansowo projekty badawcze oraz sponsoruje stypendia, w wyniku których powstają nowe wytyczne
dotyczące żywienia w zakresie: żywienia niemowląt i dzieci, zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.
Zaktualizowane
dokumenty
pojawią
się
w
marcu
na
stronie
Fundacji
NUTRICIA
http://fundacjanutricia.pl/granty-dokumenty/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs Falling Walls Lab
Do 31 sierpnia 2018 r. trwa nabór w konkursie Falling Walls Lab na trzyminutowe wystąpienia na temat
prowadzonych badań naukowych. Warszawskie kwalifikacje odbędą się 22 września 2018 r. w Centrum Fizyki
Teoretycznej (CFT) PAN. Zwycięzca pojedzie na finał, który w listopadzie odbędzie się w Berlinie.
Pierwsza konferencja z cyklu Falling Walls miała miejsce w 2009 roku. Nazwa i termin odbywającej się co roku
imprezy (8-9 listopada) nawiązują do kolejnych rocznic od obalenia muru berlińskiego i zakończenia zimnej
wojny. Tytuł nawiązuje również do przełamywania naukowych barier i wyzwań współczesności. W konferencji
biorą udział wybitni naukowcy, w tym nobliści, jak również przedstawiciele świata biznesu.
Jednym z elementów wydarzenia jest również Falling Walls Lab. W tej części swoje trzyminutowe wystąpienia
przedstawiają utalentowani naukowcy, zarówno studenci studiów magisterskich, doktoranckich i doktorzy, jak
również przedsiębiorcy, twórcy start-upów, wynalazcy, pomysłodawcy ciekawych rozwiązań biznesowych.
Konferencja otwarta jest na wszystkie dziedziny wiedzy.
Do Berlina przyjadą zwycięzcy z regionalnych odsłon Falling Walls Lab, które odbywają się w kilkudziesięciu
miastach na całym świecie, m.in. w Warszawie. Swoje kandydatury można zgłaszać za pośrednictwem formularza.
Więcej informacji o wydarzeniu znajdą państwo na stronie www.naukawpolsce.pap.pl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 pre-doctoral research positions available - Martí i Franquès COFUND Programme
Szanowni Państwo,
Poniżej oferta skierowaną do doktorantów. Termin nadsyłania zgłoszeń to 20 maja. Szczegółowe informacje
znajdą Państwo poniżej oraz na stronie http://www.urv.cat/en/research/support/programmes/martifranques/cofund/.
Tematyka badawcza:
•
Arts & Humanities,
•
Sciences, Social & Legal Sciences,
•
Engineering & Architecture,
•
Health Sciences
Please find enclosed information on 28 pre-doctoral research positions available at the Martí i Franquès
COFUND Programme, run by Rovira I Virgili University.
Call for applications is open until May, 20th 2018.
We are pleased to inform you that as part of the Martí i Franquès COFUND Programme (MFP-COFUND), the
Universitat Rovira i Virgili has opened the call for applications for 28 new predoctoral research fellowships in
different research areas (Arts & Humanities, Sciences, Social & Legal Sciences, Engineering & Architecture,
Health Sciences). This is a very good opportunity to enrol a doctorate programme at the URV, in excellent
conditions. The call for applications is open from 20 March to 20 May 2018.
Briefly the MFP-COFUND Programme offers:
·
3-year working contract (starting in October 2018)
·
An intense multi-disciplinary and intersectoral training, the fruit of collaborations with over 30 partners
that actively support this programme
·
One of the best salaries at PhD level in Europe (2200 €/month gross salary)
·
An international environment, supported by the adherence to the European Charter & Code
·
Enrolment in excellent PhD programmes
·
Opportunity to do research in a top 500 universities in the world (76 in THE Young universities ranking)
·
Access to high-quality infrastructures for research & innovation
·
Additional funding for mobility activities
For further information, consult the MFP-COFUND website.
If you have any questions, please do not hesitate to contact us: mfp.cofund@urv.cat

