Dział Obsługi Działalności Naukowej
i Współpracy z Zagranicą

SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU
DO FUNDUSZY NA BADANIA
NAD COVID-19
Konkurs skierowany do badaczy, którzy
mogą poszerzyć wiedzę o COVID-19, sposobów diagnozy, leczenia, zapobiegania
oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii.

Budżet konkursu: 10 mln zł

Termin składania wniosków:

opus 19

Preludium 19

Konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej.

Konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających
stopnia doktora.

Czas trwania projektu może wynosić
12, 24, 36 lub 48 miesięcy.

W konkursie można uzyskać grant
w wys. maks.: 70, 140 lub 210 tys. zł
na finansowanie projektu trwającego
odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.

Formuła konkursu OPUS została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA.
OPUS 19 otwiera możliwość ubiegania się o
finansowanie projektów prowadzonych we
współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu
przez polskie zespoły badawcze wielkich
międzynarodowych urządzeń badawczych.

Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM
może się składać co najwyżej z trzech osób,
w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego

14 kwietnia 2020

Nabór wniosków w konkursie trwa
do 16 czerwca 2020 do godz. 16:00

Nabór wniosków w konkursie trwa
do 16 czerwca 2020 do godz. 16:00

szczegóły na: ncn.gov.pl

szczegóły na: ncn.gov.pl

szczegóły na: ncn.gov.pl

konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”
200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką,
leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”. Agencja wykonawcza Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy
Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym
SARS-CoV-2.
szczegóły na: ncbr.gov.pl
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Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju
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Stypedium L’Oréal - UNESCO Dla kobiet nauki
Do 30 kwietnia br. potrwa nabór zgłoszeń o stypendia w jubileuszowej 20-tej edycji
programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.
Do zdobycia są:
3 stypendia habilitacyjne po 35 tys. zł,
2 stypendia doktoranckie po 30 tys. zł.
Badaczki mogą zgłaszać swoje prace w trzech kategoriach:
habilitacyjnej (dla kobiet, które w roku wypłacania nagrody nie osiągnęły 40. roku życia),
doktoranckiej (dla kobiet, które w roku wypłacania nagrody nie osiągnęły 32. roku życia)
i magisterskiej, opisując swoje badania, dorobek naukowy oraz plany dotyczące realizacji
badań w obszarze nauk o życiu, m.in. medycyny, biologii, fizyki, chemii, biotechnologii.
Regulamin i możliwość zgłoszenia na stronie: lorealdlakobietinauki.pl

25. Jubileuszowa edycja konkursu
grantowego Fundacji Nutricia
Do 30 czerwca br. potrwa konkurs grantowy Fundacji Nuricia, dotyczący jednego
z obszarów działalności edukacyjnej Fundacji: żywienie dzieci i niemowląt, osób
chorych lub starszych, w tym 3 tematy preferowane:
• Alergia na pokarm u niemowląt i małych dzieci
• Wpływ leczenia żywieniowego na rehabilitację po udarze mózgu
• Wpływ żywienia medycznego na profilaktykę i/lub leczenie pacjentów
po urazach kostnych w grupie osób starszych.
Osoby mogące wnioskować o grant: lekarze i badacze zajmujący się tematyką żywienia
oraz specjaliści z zakresu żywienia człowieka.
Fundacja finansuje granty badawcze (do 250 tys. zł), granty promotorskie (do 100 tys. zł),
roczne stypendia naukowe.
Informacje o konkursie na stronie: fundacjanutricia.pl

Wyjazd Badawczy
Do 30 czerwca br. potrwa nabór zgłoszeń na 3-6 miesięczny wyjazd badawczy do Japonii:
„Research Fellowship Program dla naukowców po doktoracie do 49 r.ż.,
nauki przyrodnicze, inżynieryjne, medyczne”.
Więcej szczegółów: mif-japan.org
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