DZIAŁ OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Zaproszenie z Bułgarii – zostań ekspertem oceniającym
wnioski dotyczące COVID-19
Bułgarski Narodowy Fundusz Naukowy (BNSF) ogłosił zaproszenie do składania
wniosków przez niezależnych ekspertów, którzy będą oceniać wnioski badawcze w ramach
planowanego konkursu związanego z pandemią COVID-19. Konkurs ma obejmować
obszary tematyczne obejmujące medyczno-biologiczne i społeczne, gospodarcze
i edukacyjne aspekty problemów pandemii COVID-19.
Termin zgłoszeń: 12 czerwca 2020
Szczegóły na stronie: kpk.gov.pl
oraz fini.bg

MSCA Cofund - expression of interest
Program (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA) wspiera naukowców będących
na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze oraz szkolenia
prowadzone w Europie i krajach pozaeuropejskich. Jednocześnie umożliwia instytucjom
zatrudnianie badaczy i udział ich pracowników w międzynarodowych projektach
badawczo-szkoleniowych. Projekty mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej
i dotyczyć zarówno badań podstawowych jak i aplikacyjnych. Podstawowym wymogiem
jest międzynarodowa mobilność naukowców.
Szczegóły na stronie: kpk.gov.pl

mini-granty CMKP
W imieniu Pani Prof. dr hab. n. med. Ewy Hennig, Pełnomocnika Dyrektora ds. Współpracy
Naukowej, informujemy o rozpoczętym konkursie na projekty badawcze, w ramach minigrantów CMKP.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową. Wnioski prosimy
przesyłać na adres nauka@cmkp.edu.pl. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania projektów
badawczych i przystąpienia do konkursu.
Szczegóły na stronie: cmkp.edu.pl
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Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) otworzyła
ostatni konkurs ERC Advanced Grant
Konkurs jest skierowany do doświadczonych naukowców, reprezentujących wszystkie
dziedziny naukowe, którzy mogą wykazać się wybitnym dorobkiem naukowym na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.
Naukowcom zainteresowanym złożeniem wniosku przypominamy o możliwości konsultacji mailowych, telefonicznych oraz osobistych on-line.
Szczegóły na stronie: kpk.gov.pl

Horizon 2020 - drugi konkurs COVID-19
Komisja Europejska ogłosiła 19 maja 2020 r. konkurs SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020.
Na pilnie potrzebne badania naukowe nad koronawirusem Komisja uruchomiła dodatkową
kwotę 122 mln euro.
W ramach konkursu zdefiniowano cztery obszary tematyczne:
• Repurposing of manufacturing for vital medical supplies and equipment
(schemat finansowania – Innovation action)
• Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence analytics to
improve surveillance and care at high Technology Readiness Levels (schemat
finansowania – Innovation action; granty kaskadowe)
• Socioeconomic impacts of the outbreak responses (schemat finansowania –
Reaserch and Innovation action)
• Pan-European COVID-19 cohorts united against the pandemic (schemat
finansowania – Reaserch and Innovation action)
Termin zgłoszeń: 11 czerwca 2020 r.
Szczegóły na stronie: kpk.gov.pl
oraz portalu funding & tenders
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