DZIAŁ OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICA

Konkurs JPIAMR
Sieć JPIAMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance)
zapowiedziała otwarcie kolejnego międzynarodowego konkursu na projekty
badawcze poświęcone antybiotykooporności pn. One Health interventions to
prevent or reduce the development and transmission of AMR.
Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest w szczególności do
zespołów badawczych, które wykorzystają podejście One Health, aby:
 zrozumieć wpływ interwencji na rozwój i transmisję oporności na
antybiotyki lub
 opracować, wdrożyć, ocenić i porównać interwencje, które będą miały
istotny
wpływ
na
zapobieganie
lub
ograniczanie
rozwoju
i transmisji antybiotykooporności w obrębie i pomiędzy różnymi
obszarami One Health (ludzie, zwierzęta, środowisko).
W konkursie weźmie udział 21 krajów członkowskich sieci JPIAMR oraz
Międzynarodowe Centrum ds. Badań nad Antybiotykoopornością ICARS
z Danii, Międzynarodowe Centrum Badań Rozwoju IDRC z Kanady, a także
Szwedzka Agencja ds. Rozwoju Współpracy Międzynarodowej SIDA.
Szanse na finansowanie będą miały projekty, które mogą wywrzeć istotny wpływ
w obszarach geograficznych, w których ryzyko i obciążenia związane
z opornością na antybiotyki są największe, np. w krajach o niskim i średnim
dochodzie (LMIC) w Azji i Afryce.
Szacowany budżet konkursu to 24,9 mln euro. Udział polskich badaczy
w konkursie będzie finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Rada NCN
przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 euro.
Nabór wniosków wstępnych rozpocznie się na początku 2021 r.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie:
www.jpiamr.eu/interventions-and-transmission-call-2021

Szwajcarskie stypendia rządowe
Za pośrednictwem szwajcarskiej Federalnej Komisji Stypendialnej dla Studentów
Zagranicznych Konfederacja Szwajcarska przyznaje zagranicznym studentom
i naukowcom różnego rodzaju stypendia na studia podyplomowe na wszystkich
kierunkach, jak również w ograniczonym zakresie stypendia artystyczne. Są to:
 uniwersyteckie stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie
i postdoktoranckie na szwajcarskich uniwersytetach, politechnikach
i w szwajcarskich wyższych szkołach zawodowych (program nie obejmuje
studiów licencjackich i magisterskich)
 stypendia artystyczne na studia magisterskie w szwajcarskich wyższych
szkołach zawodowych i konserwatoriach (dostępne tylko dla ograniczonej
grupy krajów)
Warunki ubiegania się o stypendia oraz dalsze informacje dotyczące oferty
stypendialnej dostępne są (z podziałem na kraje) na stronie internetowej
Federalnej Komisji Stypendialnej dla Studentów Zagranicznych - Eidgenössischen
Stipendienkommission für ausländische Studierende (ESKAS).
Więcej informacji na stronie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/szwajcarskiestypendia-rzadowe
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Grant Badawczy im. Johna Hansena
DKMS Foundation for Giving Life zaprasza młodych naukowców z całego świata
do składania wniosków o przyznanie Grantu Badawczego im. Johna Hansena na
cele ich projektów badawczych. Każdy beneficjent grantu otrzyma kwotę 270
tys. dolarów (240 tys. euro) na okres trzech lat. Wsparciem finansowym zostanie
objętych maksymalnie czterech naukowców z obiecującymi projektami
badawczymi w dziedzinie transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych
oraz terapii komórkowych, związanych z nowotworami krwi i innymi
zagrażającymi życiu zaburzeniami czynności układu krwiotwórczego. Jednym
z warunków ubiegania się o grant jest posiadanie stopnia doktora lub
równorzędnych kwalifikacji uzyskanych w ciągu ostatnich maksymalnie
dwunastu lat. Wszystkie wymagania dotyczące składania wniosków oraz dalsze
informacje są dostępne pod adresem: www.dkms.org/john-hansen-grant.
Kandydaci mogą również zwrócić się z prośbą o przesłanie dokumentów drogą
mailową, pisząc na adres: grant@dkms.org.
Termin składania wniosków upływa 8 grudnia 2020 r. Więcej informacji na
stronie: http://pnitt.wum.edu.pl/aktualnosci/grant-badawczy-im-johnahansena

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców
Przegląd najważniejszych stypendiów DAAD dla doktorantów i młodych
naukowców z Polski. Szczegółowe informacje i więcej programów
stypendialnych dostępnych jest na stronie w wyszukiwarce stypendiów:
https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/stypendia-dladoktorantow-i-mlodych-naukowcow/

