DZIAŁ OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

DAINA 2

SONATINA 4

PROGRAM IM. WALCZAKA

Zapowiedź konkursu na projekty badawcze realizowane przez polsko-litewskie
zespoły. Do konkursu będzie można złożyć
wniosek obejmujący badania podstawowe
w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN. W ramach konkursu DAINA 2 finansowane będą tylko wnioski spełniające
kryterium badań podstawowych.

Konkurs na projekty badawcze realizowane
przez młodych badaczy. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień
naukowy doktora uzyskany w okresie do 3
lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2020 r. Celem
konkursu jest wsparcie kariery młodych
badaczy, poprzez umożliwienie pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań
naukowych w Polsce. Ponadto w projekcie
musi zostać zaplanowany staż zagraniczny
trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym
przez kierownika projektu zagranicznym
ośrodku naukowym.

Konkurs na stypendia doktorskie, skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty
przewód doktorski w polskim podmiocie
uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora. Stypendium doktorskie
obejmuje środki na stypendium naukowe
oraz staż zagraniczny trwający od 3 do 6
miesięcy.

OGŁOSZENIE KONKURSU:

15.06.2020 r.

Termin składania wniosków w NCN:
15.09.2020
Termin składania wniosków w RCL:
22.09.2020

szczegóły na: ncn.gov.pl

Termin składania wniosków upływa
16 marca 2020 r.
szczegóły na: ncn.gov.pl

Termin składania wniosków upływa
16 marca 2020 r.
szczegóły na: ncn.gov.pl

KONKURS KOMISJI EUROPEJSKIEJ
RIA Research and Innovation action pt: „Digital diagnostics – developing tools for supporting clinical decisions by integrating various diagnostic data”. Finansowane będą badania
skoncentrowane na tworzeniu narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji przez
pracowników służby zdrowia w oparciu o zasady medycyny spersonalizowanej. Ciągły
postęp w dziedzinie bioinformatyki i biostatystyki, zaawansowane narzędzia analityczne
aż do rozwiązań sztucznej inteligencji (AI), powinny umożliwić rozwój urządzeń, platform
lub nowych podejść prowadzących do wysoce spersonalizowanej diagnozy, w oparciu o
integrację danych dostępnych z różnych źródeł.
Termin składania wniosków w jednoetapowym procesie upływa 07.04.2020 r.
szczegóły na: ec.europa.eu
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KONKURS AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH
Konkurs na działalność badawczo - rozwojową w zakresie niekomercyjnych
badań klinicznych - ABM/2020/
Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs numer ABM/2020/1 w ramach Planu Rozwoju Badań Klinicznych oraz Narodowej Strategii Onkologicznej na wsparcie projektów
niekomercyjnych badań klinicznych dotyczących:
a. produktu leczniczego lub
b. wyrobu medycznego lub
c. ATMP – (Advanced Therapy Medicinal Products) - produktu leczniczego
terapii zaawansowanej, lub
d. wypracowania nowych schematów diagnostycznych lub/i interwencyjnych metod leczenia lub
e. rozwiązań w zakresie medycyny cyfrowej (telemedycyny) lub
f. pojedynczych związków chemicznych, substancji, mieszaniny substancji
lub związków złożonych o potencjalnych właściwościach leczniczych i
potwierdzonym w fazie przedklinicznej bezpieczeństwie

WNIOSKI BĘDĄ OCENIANE W 3 RUNDACH:
Runda I: ocenie będą podlegały wnioski
złożone w terminie: 02.03.2020 r. - 30.04.2020 r.

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE:
Wnioski o dofinansowanie projektów
mogą być składane za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego dostępnego
pod adresem: konkurs.abm.gov.pl/#/

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU
O DOFINANSOWANIE:
Wniosek należy złożyć
od 02.03.2020 r. do 30.10.2020 r.
do godziny 12:00
wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu ABM
dostępnego na stronie Agencji www.abm.
gov.pl

PUNKT INFORMACYJNY:
Wszelkich informacji na temat konkursu
udzielamy pod numerami telefonu:

Runda II: ocenie będą podlegały wnioski
złożone w terminie: 01.05.2020 r. - 31.08.2020 r.

+48 22 2707054
+48 22 2707051

Runda III: ocenie będą podlegały wnioski
złożone w terminie: 01.09.2020 r. - 30.10.2020 r.

Pytania dot. konkursu prosimy
kierować na adres mailowy:

Przy czym każda z rund składa się z etapów oceny wskazanych
w procedurze oceny wniosków niniejszego Regulaminu.

niekomercyjne@abm.gov.pl
szczegóły na: www.abm.gov.pl

Z każdej rundy tworzona jest odrębna lista rankingowa.

NAGRODY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH PAN
Zgłoszone do nagrody prace powinny cechować: oryginalność myśli i nowoczesność
technik; mogą być wykonane w kraju lub w kraju we wspópracy z placówkzagraniczną.
Powinny być ogłoszone drukiem w recenzowanych czasopismach lub wydawnictwach
naukowych.
Termin nadsyania wniosków:
31.05.2020
PISMO DZIEKANA V WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
REGULAMIN | WZÓR WNIOSKU

konkursy naukowe - informator | cmkp.edu.pl | ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa

