DZIAŁ OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

I konkurs w ramach programu INFOSTRATEG
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs w ramach
Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych
„Zaawansowane
technologie
informacyjne,
telekomunikacyjne
i mechatroniczne” – INFOSTRATEG. Celem Programu jest rozwój polskiego
potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań, wykorzystujących sztuczną
inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Do
celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny
I konkursu należy:
 Utworzenie zbiorów danych testowych i stworzenie na ich bazie
standardów wyboru najlepszych rozwiązań;
 Rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej inteligencji;
 Znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów
informatycznych;
 Stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe, podnoszących
jakość produktów/ usług i efektywność procesów.
Z zakresu tematycznego programu wybrano do I konkursu dwa tematy:
A. TEMAT 2.
Rozpoznawanie obrazów medycznych w zakresie:
a. dróg oddechowych (w szczególności w zw. z zagrożeniami COVID),
b. raka piersi u kobiet,
c. raka prostaty u mężczyzn;
B. TEMAT 11. Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów.
Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej
w systemie LSI
Nabór wniosków będzie trwał od 4 stycznia do 26 lutego 2021 r. (do godziny
16:00).
Szczegóły: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegolykonkursu/competition/i-konkurs-infostrateg/

Finansowanie Programów badawczych Klinik i Zakładów CMKP w 2021 roku
W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia procedury składania
wniosków o przyznanie jednostkom organizacyjnym CMKP środków na
finansowanie Programów badawczych w 2021 roku, zgodnie z Zarządzeniem
nr 10/2020 w sprawie Regulaminu podziału i wydatkowania środków na działalność
badawczo-naukową z późn. zm., przypominamy, iż wnioski na rok 2021
Kierownicy jednostek składają w Dziale Obsługi Działalności Naukowej
i Współpracy z Zagranicą w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku (wersja
papierowa + elektroniczna na adres email: nauka@cmkp.edu.pl). W tym samym
terminie składane są raporty z realizacji Programów badawczych w roku 2020,
z uwzględnieniem cząstkowych Projektów badawczych.
Dodatkowe informacje, regulaminy oraz formularze raportów i wniosków
dostępne są na stronie internetowej CMKP w zakładce: Działalność naukowa
→ Dział Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą →
Finansowanie badań naukowych w CMKP
https://www.cmkp.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/dzial-obslugi-dzialalnoscinaukowej-i-wspolpracy-z-zagranica/finansowanie-badan-naukowych-w-cmkp
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Granty interwencyjne NAWA
Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy
międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej
naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska
społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub
istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach programu umożliwi
naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów
i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym
terminie po jego wystąpieniu.
Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których
realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa
w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie
grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła
finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na
rozwiązanie ważnego problemu.
Udział
w programie
umożliwi
naukowcom
podejmowanie
badań
interwencyjnych we współpracy międzynarodowej oraz wypracowanie
rozwiązań istotnych dla reagowania na przełomowe wydarzenia. Projekt
w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy.
Wnioski w programie mogą składać polskie jednostki szkolnictwa wyższego
i nauki.
Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 roku
lub do wyczerpania budżetu programu.
W ramach programu mogą być finansowane następujące działania:
 koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację
działań w projekcie;
 koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze
badawczym, analitycznym, statystycznym;
 koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją
projektu;
 koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji
projektu.
Więcej informacji https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa

Programy stypendialny POLPHARMA
W 2006 r. Fundacja uruchomiła program stypendialny adresowany do młodych
naukowców, uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych
doktorantów. Stypendyści wyłaniani są w drodze konkursu organizowanego
przez Fundację raz na dwa lata. Nagrodą jest stypendium naukowe w wysokości
10 tys. zł. W przeprowadzonych już siedmiu edycjach konkursu przyznano
57 stypendiów. Więcej informacji: https://polpharma.pl/naukowa-fundacjapolpharmy/programy-stypendialne/
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Finansowanie badań służących rozwojowi młodych
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich i szkół
doktorskich CMKP w 2021 roku
W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia procedury składania
wniosków o przyznanie środków w trybie konkursowym na finansowanie
badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników
studiów doktoranckich i szkół doktorskich w 2021 roku, zgodnie z
Zarządzeniem nr 10/2020 w sprawie Regulaminu podziału i wydatkowania
środków na działalność badawczo-naukową z późn. zm., przypominamy, iż
wnioski na rok 2021 należy składać w Dziale Obsługi Działalności
Naukowej i Współpracy z Zagranicą w terminie do dnia 31 stycznia 2021
roku (wersja papierowa + elektroniczna na adres email:
nauka@cmkp.edu.pl). W tym samym terminie składane są raporty z
realizacji Projektów doktorskich w roku 2020.
Dodatkowe informacje, regulaminy oraz formularze raportów i wniosków
dostępne są na stronie internetowej CMKP w zakładce: Działalność
naukowa → Dział Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą
→ Finansowanie badań naukowych w CMKP https://www.cmkp.edu.pl/
dzialalnosc-naukowa/dzial-obslugi-dzialalnosci-naukowej-i-wspolpracy-zzagranica/finansowanie-badan-naukowych-w-cmkp

