DZIAŁ OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

PROGRAM MNiSW „DOSKONAŁA NAUKA”
Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego
i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania
nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym
najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację
konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

Wysokość środków finansowych
w ramach modułu:

Program składa się z modułów:
„Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja
projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących
osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac
rozwojowych;
„Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja
projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie
naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki,
prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub
prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu
krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie,
w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.
Do wniosku składanego w ramach modułu „Wsparcie monografii naukowych” dołącza
się również, w formie dokumentu elektronicznego, tekst monografii i recenzję
monografii sporządzonej przez specjalizującego się w danej tematyce recenzenta.”
Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:
1.
2.
3.

BUDŻET

którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków		
pochodzących z budżetu państwa;
którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów 			
bezpośrednich realizacji projektu.

KONKURS GRANTOWY ONKOGRANTY IV
Celem konkursu grantowego realizowanego przez Fundację Polska Liga Walki
z Rakiem jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów badawczych
i analiz systemowych z dziedziny polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego w obszarze
walki z rakiem. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie oryginalne projekty, twórczo
nawiązujące do programowego dokumentu Fundacji, Strategii Walki z Rakiem
w Polsce 2015-2024 (www.walkazrakiem.pl), których realizacja może znacząco
wpłynąć na poprawę dostępności i jakości opieki onkologicznej w Polsce. Jedna osoba
może zgłosić więcej niż jeden projekt i/lub być członkiem więcej niż jednego zespołu
realizującego projekt.
W czwartej edycji konkursu wyłonione zostaną zwycięskie projekty w kategoriach:
1) Onkologia w czasach pandemii
2) Onkologia w warunkach domowych
3) Jak poprawić skuteczność profilaktyki pierwotnej i wtórnej?
Wnioskodawcy: Osoby lub zespoły badawcze zatrudnione (zarówno na podstawie
umowy o pracę, jak i na podstawie innych umów, w tym umów cywilno-prawnych) w
publicznych i niepublicznych uczelniach i instytutach badawczych, a także członkowie/
pracownicy organizacji pozarządowych i pracownicy oraz osoby stale współpracujące z
instytucjami realizującymi cele zbliżone do celów statutowych Fundacji.

„Wsparcie konferencji naukowych”
wynosi od 20 000 zł do 400 000 zł,
„Wsparcie monografii naukowych”
wynosi od 15 000 zł do 80 000 zł
– przy czym nie może ona przekraczać
90% kosztów realizacji projektu.

TERMINY
Przewidywany nabór wniosków
w ramach programu
– pierwsza połowa listopada 2020 r.
szczegóły:
bip.nauka.gov.pl
oraz
gov.pl/web/nauka

CZAS REALIZACJI PROJEKTÓW:

Od 1 do 6 miesięcy od podpisania umowy

WYSOKOŚĆ GRANTÓW:

Od 3 000 zł do 13 000 zł.
Wkład własny nie jest wymagany.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

- pocztą lub przesyłką kurierską
– do 12.10. 2020 r.
rozumianej jako data doręczenia na adres
Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem, ul.
Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa,
lub - pocztą elektroniczną
- do dnia 12.10.2020 r. rozumianej jako
data doręczenia na adres mailowy:
onkogranty@ligawalkizrakiem.pl
szczegóły:
ligawalkizrakiem.pl
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PRZYPOMNIENIE O KONKURSIE AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH
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.

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
www.abm.gov.pl

Wnioski będą oceniane w 3 rundach:

Runda I: ocenie będą podlegały wnioski złożone w terminie: 02.03 - 30.04.2020 r.
Runda II: ocenie będą podlegały wnioski złożone w terminie: 01.05 - 31.08.2020 r.
Runda III: ocenie będą podlegały wnioski złożone w terminie: 01.09 - 30.10.2020 r.
Przy czym każda z rund składa się z etapów oceny wskazanych w procedurze oceny
wniosków niniejszego Regulaminu.
Z każdej rundy tworzona jest odrębna lista rankingowa.

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

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

+48 22 2707054
+48 22 2707051
Pytania dot. konkursu prosimy
kierować na adres mailowy:

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

PROGRAM „START”
Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej
posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.
Wybrani laureaci programu START mają także możliwość otrzymania stypendium
wyjazdowego na pobyt w jednym lub dwóch ośrodkach badawczych za granicą.
Wyjazdy te służą nawiązaniu współpracy oraz poznaniu metod pracy badawczej w tych
ośrodkach. Osoby te zostaną wybrane spośród laureatów, którzy zgłosili chęć odbycia
takiego wyjazdu we wniosku o stypendium oraz załączyli wymagane dokumenty
(opisane w Regulaminie i Instrukcji przygotowania wniosku).

Najbliższy termin składania aplikacji upływa:
02.11.2020 r.
szczegóły: fnp.org.pl
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