DZIAŁ OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

GOSPOSTRATEG
SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI
W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie
do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu
krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.
Czwarty konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców
tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia badawcze:
1.

Interdyscyplinarny program profilaktyki wtórnej dla osób po
udarze niedokrwiennym mózgu o nieznanej etiologii.
Zamawiający: Ministerstwo Zdrowia

2.

Optymalizacja metod konwersji języka pisanego w systemie
automatycznego tłumacza na język migowy z wykorzystaniem
mechanizmu avatara.
Zamawiający: Ministerstwo Cyfryzacji
Nabór wniosków w konkursie trwa
od 24 lipca do 22 września 2020 r. (do godziny 16:00)
Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie
w wersji elektronicznej w systemie LSI
szczegóły na stronie: ncbr.gov.pl

POLSKIE HONOROWE STYPENDIUM NAUKOWE
IM. ALEKSANDRA VON HUMBOLDTA
Od 15 czerwca do 30 września 2020 r. kandydatów do stypendium zgłaszać
mogą polscy naukowcy. Stypendium może być przyznane niemieckiemu
uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym
w Polsce i może być wykorzystane w ciągu 3 lat od jego przyznania.
Wysokość stypendium wynosi obecnie równowartość 4 000 € miesięcznie.
Konkurs jest skierowany do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki.
W celu zgłoszenia kandydata do stypendium należy wypełnić wniosek.
Wnioski – składane w języku angielskim – oceniają niezależni recenzenci
będący ekspertami w dziedzinie reprezentowanej przez kandydata.
Laureatów wybiera Zarząd Fundacji, kierując się ocenami recenzentów.

Termin zgłaszania kandydatur
upływa 30 września 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
na początku 2021 r.

Szczegóły na stronie: nfp.org.pl
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MAESTRO 12

SONATA BIS 10

DAINA 2

W konkursie tym można otrzymać środki
na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla
studentów lub doktorantów, zakup lub
wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z
wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

W konkursie tym można otrzymać środki
na wynagrodzenia dla członków nowego
zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów,
zakup lub produkcję aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z realizacją projektu badawczego.

Budżet przeznaczony na realizację
projektów badawczych 20 mln zł

Budżet przeznaczony na realizację
projektów badawczych 150 mln zł

Dustronny konkurs na polsko-litewskie
projekty badawcze, organizowany przez
NCN wspólnie z agencją Research Council
of Lithuania, zgodnie z procedurą oceny
równoległej. Obie agencje przeprowadzą
ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te
projekty, które uzyskają rekomendację
NCN i RCL.

SKŁADANIE WNIOSÓW WYŁĄCZNIE
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

SKŁADANIE WNIOSÓW WYŁĄCZNIE
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Termin składania wniosków upływa
15 września 2020 r.

Termin składania wniosków upływa
15 września 2020 r.

przez system ZSUN/OSF

nabór wniosków tylko do godz. 16:00

szczegóły na: ncn.gov.pl

przez system ZSUN/OSF

Budżet przeznaczony na realizację
projektów badawczych 10 mln zł
SKŁADANIE WNIOSÓW WYŁĄCZNIE
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

przez system ZSUN/OSF

nabór wniosków tylko do godz. 16:00

Termin składania wniosków upływa
15 września 2020 r.

szczegóły na: ncn.gov.pl

szczegóły na: ncn.gov.pl

nabór wniosków tylko do godz. 16:00

LITEWSKA RADA DS. BADAŃ NAUKOWYCH RESEARCH
COUNCIL OF LITHUANIA ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY
NAUKOWCÓW ZE WSZYSTKICH DZIEDZIN BADAWCZYCH I INNYCH DOŚWIADCZONYCH SPECJALISTÓW, JAKO NIEZALEŻNYCH EKSPERTÓW W PROCESIE
OCENY WNIOSKÓW GRANTOWYCH SPŁYWAJĄCYCH DO RCL.

Fundusz Naukowy Republiki Serbii (Science Fund of the Republic of
Serbia – SFRS), państwowa instytucja przyznająca granty naukowcom w
Serbii, poszukuje międzynarodowych ekspertów we wszystkich obszarach
nauki, aby zapewnić obiektywny, wysokiej jakości dwuetapowy proces
przeglądu wniosków projektowych złożonych w ramach programów
finansowania SFRS. Laureatów wybiera Zarząd Fundacji, kierując się
ocenami recenzentów.

Formularz aplikacyjny:
POBIERZ

Szczegóły na stronie: kpk.gov.pl
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KOMUNIKAT NR 1
W SPRAWIE TRYBU SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYRAŻENIE ZGODY NA UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA FINANSOWANIE PRAC ZWIĄZANYCH
Z PRZYGOTOWANIEM PUBLIKACJI DO DRUKU I DRUK PUBLIKACJI NAUKOWEJ

(Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 95/2016 Dyrektora CMKP z dnia 16 listopada 2016 roku, w sprawie
zmiany Zarządzenia nr 60/2016 Dyrektora CMKP z dnia 8 września 2016 roku w sprawie Regulaminu
udzielania zamówień publicznych w CMKP).
1.Klinika/Zakład, zamierzający złożyć wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego
(dalej: Wniosek ZP) na publikację artykułu naukowego, dołącza do Wniosku ZP:
a. roboczą wersję artykułu naukowego (w druku, w recenzjach, tzw. „szczotkę”, itp.) lub wskazuje adres
strony internetowej czasopisma, pod którym dostępna jest wersja elektroniczna publikacji
(np. wersja ahead of print);
b. informację o afiliacji[1]. Nauczyciele akademiccy jak również inni pracownicy CMKP zobowiązani są
do afiliacji publikacji przy CMKP. Autorzy publikacji afiliują swoje publikacje poprzez umieszczenie
w publikacji przy swoim imieniu i nazwisku nazwy uczelni oraz jednostki organizacyjnej w ramach której
prowadzą swoją działalność naukową. Pracownicy CMKP świadczący pracę w więcej niż jednej instytucji
zobowiązani są do jednoznacznego przypisania publikacji wyłącznie do jednej instytucji. W przypadku
braku zapisu o afiliacji autor składa pisemne oświadczenie o niej;
c. potwierdzenie przyjęcia publikacji do druku.
2. W publikacji naukowej oraz w innych opracowaniach naukowych, będących wynikiem realizacji projektu
badawczego tj. materiały, abstrakty pokonferencyjne, umieszcza się informację o źródłach finansowania,
z których korzystano w trakcie badań (np. granty, projekty z dotacji statutowej), podając nazwę instytucji
będącej fundatorem badań i numer rejestracyjny grantu, projektu z dotacji statutowej.
3. Na każdą usługę typu korekta, edycja czy druk publikacji, należy składać osobny Wniosek ZP, dotyczący
jedynie tej publikacji.
4. Dział Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą weryfikuje i potwierdza Wniosek ZP
pod względem zgodności wydatku objętego wnioskiem z zasadami finansowania nauki lub zawartą umową
o finansowanie (czyli umową na realizację grantów).
5. W przypadku, gdy Klinika/Zakład złoży Wniosek ZP niespełniający wymogów formalnych, wówczas
Dział Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą zwraca ten Wniosek danej jednostce
w celu uzupełnienia.
[1] Afiliacja – wskazanie jednostki naukowej jako miejsca realizacji badań naukowych, których wynik
stanowi podstawę publikacji lub monografii naukowej. Afiliacji dokonuje autor publikacji. Za afiliację
uznaje się umieszczenie nazwy jednostki naukowej przy imieniu i nazwisku autora w publikacji
(np. na stronie tytułowej monografii, przy tytule artykułu, w notach biograficznych na okładce).
W przypadku braku zapisu o afiliacji autor składa pisemne oświadczenie o niej.
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KOMUNIKAT NR 2
Szanowni Państwo,
Każdy nauczyciel akademicki podlega ocenie okresowej, w szczególności w zakresie wykonywania
obowiązków określonych w art. 115 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz.85) oraz przestrzegania przepisów o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, a także
o własności przemysłowej.
Na podstawie zarządzenia nr 86/2020 Dyrektora z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia
Kryteriów Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich CMKP, pierwsza ocena okresowa
nauczycieli akademickich CMKP obejmie okres od 01 lipca 2020 r. do 01 września 2021 r.
Zarządzenie zamieszczone jest na wewnętrznej stronie intranetowej CMKP w Repozytorium.
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