DZIAŁ OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

NCBR dwunasty konkurs w Programie LIDER
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest
poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu
prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas
realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie
praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość
dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80
mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania. Program adresowany jest
do osób, które:
1.

2.
3.
4.
5.

są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają
stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego
nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się okresów przebywania
na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu
macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie
wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku
macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów
pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego
w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą
wymagającą rehabilitacji leczniczej, o których mowa w ustawie z dnia
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa, oraz w ustawie z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) i są zatrudnione
w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce,
są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych
bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie
LIDER,
pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w
Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego
przez niego zespołu badawczego,
posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są
obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a ich pobyt
jest zarejestrowany. Wnioskodawca aplikuje do programu wraz
z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub
prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Termin naboru wniosków: 18.01.2021 r. – 18.03.2021 r.
Wypełniony elektronicznie wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi
załącznikami należy przesłać w systemie informatycznym do godziny 16:15
w dniu zamknięcia naboru. Uprzejmie prosimy o śledzenie aktualności na stronie
internetowej NCBR – LIDER XII.
Pytania dotyczące naboru do Programu LIDER prosimy kierować wyłącznie
na adres: lider@ncbr.gov.pl
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Program BioLAB
to roczny, płatny staż dla studentów nauk biologicznych (biologia, biochemia,
biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, itp.) w czterech amerykańskich
instytucjach naukowych.
Nabór wniosków na rozpoczęcie stażu w roku akademickim 2021 -2022
trwa do 1 lutego 2021. Rekrutacja na rok 2022-2023 zostanie uruchomiona
w październiku 2021.
Program BioLAB, wcześniej znany pod nazwą Visiting Research Graduate
Traineeship Program (VRGTP), powstał z inicjatywy prof. Zygmunta Derewendy
z University of Virginia. Prof. Derewenda w 2001 r. po raz pierwszy zaprosił do
odbycia stażu w USA studentów ze swojej alma mater, Uniwersytetu Łódzkiego.
W następnych latach do programu dołączały kolejne instytucje: University of
Chicago (2006), Oklahoma Medical Research Foundation (2013) oraz University
of Texas, Southwestern Medical Center (2014). Od 2016 roku, instytucją
koordynującą program po stronie amerykańskiej jest Oklahoma Medical
Research Foundation.
Z ponad 400 dotychczasowych absolwentów Programu BioLAB więcej niż 90%
zdecydowało się na kontynuację nauki na studiach doktoranckich, w USA (20%),
Europie i całym świecie. Wśród instytucji, na których studiują absolwenci
programu znajdują się m.in University of Oxford, University College London,
University of Cambridge, Max Planck Institute czy ETH Zürich. Wyniki badań
prowadzonych w trakcie stażu często stają się podstawą artykułów
publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych, takich jak „Nature”,
„Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics” czy „Acta Crystallographica.”

KOGO SZUKAMY?






Studentów kierunków biologicznych (również studiów medycznych!).
Z pasją do pracy badawczej i doświadczeniem w pracy laboratoryjnej.
Z wysoką średnią ocen z całego toku studiów (minimum 4,0).
Gotowych na roczny wyjazd do USA,
Zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze aplikacje pod
względem akademickim, nie tracić z pola widzenia różnorodności
reprezentowanej przez kandydatów: uczestnikami Programu BioLAB
zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy
środowisk defaworyzowanych.

Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/biolab/
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Konkurs SONATINA 5
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 5 na projekty
badawcze realizowane przez młodych badaczy. Konkurs skierowany jest do
osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem
lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od
1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.), lub którym stopień doktora zostanie
nadany do 30 czerwca 2021 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy
w karierze naukowej, szczegółowo określone w Uchwale. Celem konkursu jest
wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości
pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz
umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w
wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.
Dla kierownika projektu badawczego musi zostać zaplanowane zatrudnienie w
pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie innym
niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora.
Ponadto w projekcie musi zostać zaplanowany staż zagraniczny trwający od 3 do
6 miesięcy w wybranym przez kierownika projektu zagranicznym ośrodku
naukowym.
Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych
przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu
SONATINA 5 w kwocie 20 mln zł.
Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system
ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą
składania wniosków.
Termin składania wniosków upływa 15 marca 2021 r.
UWAGA: Nabór wniosków w systemie OSF zostaje zamknięty
o godz. 16:00.
Szczegóły: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina5

