DZIAŁ OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Konkurs sieci JPIAMR: One Health interventions to prevent or
reduce the development and transmission of AMR
Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPIAMR
ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na
antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe,
złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej
trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą
pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych. Kierownik
polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
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: Argentyna, Belgia, Dania, Estonia,
Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Litwa, Łotwa,
Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Szanse na finansowanie będą miały projekty, które mogą wywrzeć rzeczywisty
wpływ w obszarach geograficznych, w których ryzyko i obciążenia związane z
opornością na antybiotyki są największe, w krajach o niskim i średnim dochodzie
(LMIC) w Azji i Afryce. Udział partnerów z krajów LMIC sfinansują
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.
Szacowany budżet konkursu to 24,9 mln euro. Udział polskich badaczy w
konkursie będzie finansowany przez NCN. Rada NCN przeznaczyła na ten cel
kwotę 500 000 euro.
Harmonogram konkursu

•

Poziom międzynarodowy (dwuetapowy)

Zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie konkursu międzynarodowego,
polski
zespół
badawczy
we
współpracy
z partnerami
zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim wspólny wniosek. Lider
konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie
elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu.

•

1 etap: 16 marca 2021 r. (12:00 CET) - termin składania wniosków
wstępnych tzw. pre-proposals. Uwaga: na etapie składania wniosków
wstępnych, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych
dokumentów;
2 etap: 12 lipca 2021 r. (12:00 CET) - termin składania wniosków pełnych
tzw. full proposals.

•
•

Poziom krajowy (jednoetapowy)

Na poziomie krajowym polski zespół badawczy przygotowuje wniosek krajowy,
dotyczący polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie
elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.
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Kurs EUR, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku
wspólnym: 1 EUR = 4,3618 zł. 19 lipca 2021 r. (16:00 CET) - termin składania
wniosków krajowych NCN
UNISONO przez polskie zespoły badawcze (do 7 dni od dnia złożenia wniosków
pełnych na poziomie międzynarodowym).

•
•

Wyniki konkursu

o
o

listopad 2021
r.
ogłoszenie
listy
projektów
zakwalifikowanych do dofinansowania.
styczeń – marzec 2022 r. - rozpoczęcie realizacji projektów:

Badaczy zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do:

•

skorzystania z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego
znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Więcej informacji na stronie:
https://www.jpiamr.eu/activities/joint-calls/open-calls/interventions-andtransmission-call-2021/

Konkurs SONATINA 5 oraz SHENG 2
Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach konkursów
Sonatina 5 oraz Sheng 2. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2021 r. do
godz. 16:00. Łączny budżet otwartych konkurs wynosi 45 mln zł.
Więcej informacji na stronach:
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina5
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sheng2

EJP RD (III konkurs 2021)
„Social sciences and Humanities Research to improve health care
implementation and everyday life of people living with a rare disease”.
European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD)
Program EJP RD (European Joint Programme on Rare Diseases – Europejski
wspólny program w obszarze chorób rzadkich) angażuje ponad 130 instytucji z
35 państw we współpracy, której celem jest stworzenie warunków dla korzystnej
wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze opieki medycznej i innowacyjnych
badań naukowych. Program realizuje rekomendacje Komisji Europejskiej,
zgodnie z którymi koordynacja i efektywna współpraca wielu ośrodków na
poziomie międzynarodowym, w przypadku chorób rzadkich, przynosi wymierne
efekty. EJP RD stawia sobie więc za cel przede wszystkim zmniejszenie
rozproszenia prowadzonych działań, prowadzące do lepszego wykorzystania
dostępnych danych i zasobów, a także przyspieszenie postępów w badaniach
naukowych, co przełoży się na bezpośrednią pomoc dla osób cierpiących z
powodu chorób rzadkich.
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Konkurs dotyczy badań o charakterze badań przemysłowych oraz prac
rozwojowych.
Budżet konkursu: 600 000 euro
Harmonogram konkursu

•
•

Zakończenie naboru wniosków: 16 lutego 2021 r.
Wyniki konkursu: Konkurs dwuetapowy, zakończenie pierwszego
etapu w kwietniu 2021 r. (lista nie jest publikowana), zakończenie
drugiego etapu i całego konkursu w grudniu 2021 r

Sposób składania wniosków
Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu
informatycznego, dostępnego tutaj: https://www.gov.pl/web/ncbr/ejp-rd-iiikonkurs-2021

Konkurs ABM - Niekomercyjne badania kliniczne w obszarze
chorób rzadkich
Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs na wsparcie niekomercyjnych
badań klinicznych w obszarze chorób rzadkich. Wnioski można składać do
31.03.2021 r. do godziny 12:00 wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego
za pośrednictwem systemu ABM dostępnego na stronie Agencji
www.abm.gov.pl.
Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/737,Konkurs-naniekomercyjne-badania-kliniczne-w-obszarze-chorob-rzadkichABM20211.html
Pytania dotyczące konkursu
niekomercyjne@abm.gov.pl
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