USTAWY

WESZŁY W ŻYCIE


25 maja – nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki



27 maja – ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

FNP: Szkolenia z zakresu zarządzania innowacyjnym przedsiębiorstwem
Do 21 czerwca 2015 r. (Kraków), 3 sierpnia 2015 r. (Warszawa) oraz 1 września 2015 r. (Warszawa) trwają
zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania innowacyjnym przedsiębiorstwem (gra symulacyjna), które
organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz
pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu
mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia
doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.
Zgodnie z informacjami FNP podczas szkoleń poruszane będą następujące zagadnienia:
 formułowanie i wdrażanie strategii rozwoju,
 tworzenia modeli biznesowych,
 zarządzanie operacyjne, zarządzanie zasobami rzeczowymi, ludzkimi i finansowymi,
 zarządzanie strategiczne,
 zarządzanie finansami,
 zarządzanie ryzykiem i negocjacje,
 ochrona własności intelektualnej.
Szkolenia odbędą się w następujących terminach:
6-7 lipca 2015 r. w Krakowie,
8-9 lipca 2015 r. w Krakowie,
24-25 sierpnia 2015 r. w Warszawie,
26-27 sierpnia 2015 r. w Warszawie,
21-22 września 2015 r. w Warszawie,
23-24 września 2015 r. w Warszawie.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu będą miały zapewnione wyżywienie. Bezpłatny nocleg będą
miały zapewniony osoby z poza miast, w których odbywają się szkolenia. Zapisy na szkolenia prowadzone są za
pośrednictwem platformy https://szkolenia.fnp.org.pl/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Debata „Jakie mają być nasze uczelnie i polska nauka”
24 czerwca, Szkoła Główna Handlowa, aleja Niepodległości 162, aula główna.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje otwartą debatę o wyzwaniach nauki i
szkolnictwa wyższego. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli uczelni, instytutów, ciał
reprezentujących środowisko, gremiów i ruchów społecznych. Podstawą do dialogu będą dokumenty i
propozycje przygotowane przez przedstawicieli środowiska naukowego.
Przewiduje się transmisję online.
Więcej na stronie http://www.nauka.gov.pl/jakie-maja-byc-nasze-uczelnie-i-polska-nauka/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Międzynarodowa konferencja Polish Scientific Networks w Warszawie
W dniach 18-20 czerwca 2015 r. odbywa się w Warszawie konferencja Polish Scientific Networks
organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademię Młodych Uczonych PAN i Klub
Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Skierowana jest do Polaków-badaczy przebywających za
granicą oraz do naukowców i studentów realizujących projekty badawcze w kraju, ale chcących nawiązać
współpracę międzynarodową.
Więcej informacji na stronie http://www.nauka.gov.pl/polish-scientific-networks/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zaproszenie do zgłaszania tematów na wymianę osobową z Austrią na lata 2016-2018
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki, Badań
Naukowych i Gospodarki (BMWFW) zapraszają do podejmowania współpracy oraz zgłaszania propozycji
wspólnych tematów badawczych w ramach konkursu wymiany osobowej. Termin składania wniosków przez
stronę polską upływa 30 września 2015 r.
Więcej na stronie http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-zglaszania-tematow-na-wymianeosobowa-z-austria-na-lata-2016-2018.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stypendia na studia i badania w Australii
Do 30 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków na stypendia na podjęcie studiów oraz prowadzenie badań w
Australii. W ramach programu Endeavour Scholarships and Fellowships istnieje możliwość uzyskania środków
na podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich oraz prowadzenie badań naukowych w australijskich
jednostkach naukowych.
Oferta konkursowa adresowana jest m.in. do naukowców z Europy. Zgłoszenia mogą przesyłać studenci i
badacze, którzy studiują lub prowadzą badania naukowe z dowolnej dziedziny nauki.
Strona
internetowa
programu
Endeavour
Scholarships
https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-andFellowships/Applications/Pages/Applications.aspx

and

Fellowship

-

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Konkurs na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze
Informujemy o otwarciu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i National Research Foundation
(NRF) konkursu na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze.
Projekty dotyczą następujących obszarów:
 Health sciences
 Agriculture
 Biosciences and biotechnology
 Environment and climate change
 Water and green technology
 Maritime economy
 Clean coal technology
 Information and communication technology (ICT).
NCBR przeznacza kwotę 2 400 000 zł na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną
zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej. Termin składania wniosków upływa 6 lipca
2015r.
Więcej informacji
- http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/republikapoludniowej-afryki/aktualnosci/art,3346,konkurs-na-wspolne-polsko-poludniowoafrykanskie-projektybadawcze.html

HORYZONT 2020
Seminarium „Zostań profesjonalnym recenzentem projektów w krajowych i międzynarodowych
programach innowacyjnych”
Szanowni Państwo,
Krajowy Punkt Kontaktowy we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje
seminarium pt.: „Zostań profesjonalnym recenzentem projektów w krajowych i międzynarodowych programach
innowacyjnych”. Podczas seminarium zaprezentowane zostaną możliwości dla recenzentów w programach:
Horyzont 2020, Granty na Granty oraz programach NCBR (tbc), poznamy także doświadczenia ekspertów już
oceniających wnioski.
Do udziału zapraszamy dotychczasowych recenzentów, jak również osoby zainteresowane oceną projektów w
Horyzoncie 2020, programach NCBR oraz Grantów na Granty.
Seminarium odbędzie się 29 czerwca 2015 r. w Warszawie w Pałacu Staszica ul. Nowy Świat 72 w godz.:
10:30 – 14:00.
Zapraszamy do zapoznania się z agendą oraz do rejestracji: http://www.kpk.gov.pl/?event=zostanprofesjonalnym-recenzentem-projektow-w-krajowych-i-miedzynarodowych-programach-innowacyjnych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 – warsztaty
Zapraszamy na cykliczne warsztaty z przygotowywania wniosku w programie Horyzont 2020. Najbliższe
odbędą się 18 czerwca, a przygotowanie wniosku będzie omawiane na przykładzie priorytetu „Zdrowie, zmiany
demograficzne i dobrostan”.
Więcej na stronie www.kpk.gov.pl/?event=elementy-dobrego-wniosku-w-horizon-2020-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenie dla wnioskodawców – przygotowanie wniosków na konkurs: „Marie SkłodowskaCurie INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)”
Data: 18 czerwca 2015 r., godz. 9:00 – 14:30
Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 107, dawny gmach Biblioteki
Uniwersyteckiej (BUW), piętro I
Organizator: Regionalny Punkt Kontaktowy CENTRUM Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi
Badań Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów
Badawczych UE (KPK)
REJESTRACJA: Wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line, dostępnego na stronie internetowej:
http://bob.strony.uw.edu.pl/
Liczba miejsc ograniczona (60 osób z pierwszeństwem uczestnictwa dla osób z województwa mazowieckiego).
Dodatkowych informacji udziela Marta Zaręba, tel. 55 24 213
Założenia projektów typu MSC IF
Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe mają na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału
doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim
lub pozaakademickim (szczególnie w przedsiębiorstwach) w Europie i/lub poza jej granicami, a także udział w
konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np.
z zakresu transferu technologii, zarządzania zespołami i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości
Ten rodzaj działań MSCA obejmuje dwa typy projektów:
(1) European Fellowships, które umożliwiają realizację grantu od 12 do 24 miesięcy w dowolnym kraju UE lub
stowarzyszonym (obowiązuje reguła mobilności). W ich ramach dostępne są także granty związane z powrotem
do kariery naukowej po co najmniej 12 miesięcznej przerwie oraz granty reintegracyjne umożliwiające powrót
naukowcom do Europy;
(2) Global Fellowships dają możliwość realizacji grantu najpierw w kraju trzecim (na zasadzie oddelegowania
od 12 do 24 miesięcy, przy wyborze kraju obowiązuje reguła mobilności), a następnie obowiązkowy 12
miesięczny powrót do Europy (nie obowiązuje reguła mobilności, można grant realizować także w Polsce).
W ramach obu typów projektu można zaplanować realizację części działań w innej europejskiej instytucji z
sektora pozaakademickiego lub akademickiego na zasadzie oddelegowania od 3 do 6 miesięcy.

III Międzynarodowa Konferencja JPI HDHL
Jeszcze można się zapisać na konferencję Joint Programming Initiative Healthy Diet for a Healthy Life - JPI
HDHL, której celem jest ukierunkowanie oraz synergia krajowych i międzynarodowych działań z zakresu badań
dot. prawidłowego żywienia, aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia w odniesieniu do globalnych i
europejskich programów.

Więcej na stronie http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/news/196-third-internationalconference-jpi-hdhl-open-for-registration

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konkursy w obszarze „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”
Przypominamy o otwartych konkursach w obszarze „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” w
Horyzoncie 2020. Wnioski można składać do 16 września 2015 r.
Komisja Europejska zaproponowała 10 tematów konkursowych podzielonych na cztery grupy:
Konkursy nakierowane na poprawę atrakcyjności nauczania w zakresie nauk ścisłych (tzw. STEM:
science, technology, engineering, mathematics) i kariery naukowej wśród młodych ludzi:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-seac-2015-1.html
1. Innowacyjne sposoby na poprawę atrakcyjności edukacji w zakresie dziedzin ścisłych i zachęcenie młodych
ludzi do podejmowania kariery naukowej
Konkursy nakierowane na zachęcenie społeczeństwa europejskiego do włączania się w różne działania
naukowe i innowacyjne:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-issi-2015-1.html
2. Działania upowszechniające w Europie: wystawy i kafejki naukowe angażujące obywateli w naukę

3. Platforma wymiany wiedzy
4. Elektroniczne narzędzia/mechanizmy doradztwa w zakresie polityki opartej na wiedzy
5. Wspieranie zmian strukturalnych w instytucjach/organizacjach badawczych w celu promowania
Odpowiedzialnego Prowadzenia Badań Naukowych i Innowacji (RRI)
Konkursy na promowanie równości płci w badaniach i innowacjach:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-geri-2015-1.html
6. Ocena inicjatyw promujących równość płci w polityce badawczej i instytucjach/organizacjach badawczych
7. Wspieranie instytucji badawczych we wdrażaniu planów równości płci
Konkursy na rozwijanie metod zarządzania dla lepszego rozwoju Odpowiedzialnego Prowadzenia Badań
Naukowych i Innowacji (RRI):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-garri-2015-1.html
8. Odpowiedzialne Prowadzenie Badań Naukowych i Innowacji w środowisku przemysłowym
9. Innowacyjne podejście do rozpowszechniania wyników badań naukowych i mierzenia ich
oddziaływania/wpływu
10. Szacowanie kosztów oszustw w badaniach naukowych oraz korzyści społeczno-ekonomicznych płynących z
badań wykonanych w sposób rzetelny.
Pełna treść tematów konkursowych dostępna jest w Programie Pracy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otwarty konkurs w ramach Human Brain Project
Można składać wnioski w temacie „Systems and Cognitive Neuroscience” w ramach Horyzontu 2020.
Podstawowym celem inicjatywy HBP jest opracowanie zintegrowanego systemu platform badawczych opartych
na technologiach ICT, zapewniających neurobiologom, badaczom klinicznym oraz twórcom technologii dostęp
do innowacyjnych narzędzi i usług, które pozwolą radykalnie zwiększyć tempo prowadzonych przez nich badań.
Zamknięcie konkursu 3 lipca.
Wymogi formalne:
 Projekty mają być składane przez konsorcja składające się z 3-5 dużych laboratoriów badawczych
założonych w przynajmniej dwóch różnych krajach członkowskich lub stowarzyszonych z programem
Horyzont 2020.
 Wnioski o finansowanie nie powinny przekraczać 2 milionów euro
 Finansowanie otrzymają 4 konsorcja
 Czas trwania projektu: 2 lata (od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2018)
 Budżet konkursu: 8,9 mln euro.
Więcej informacji o konkursie
https://www.humanbrainproject.eu/documents/10180/940369/HBP_Cognitive_EoI_Call_Guide_for_Applicants.
pdf/37715fb5-6b99-48a9-8900-2ace3e3829c2

FUNDACJA KOŚCIUSZKOWSKA
Stypendia i granty od Fundacji Kościuszkowskiej
Od 17 czerwca 2015 r. do 15 października 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów
organizowanych przez Fundację Kościuszkowską. Ze środków Fundacji można uzyskać środki na
stypendia i granty badawcze na studia, badania oraz staże dydaktyczne w uniwersytetach i innych
instytucjach kształcenia wyższego w USA. Poniżej przedstawione zostały szczegóły dotyczące
konkursów organizowanych przez Fundację Kościuszkowską.
Fellowships - wyjazd badawczy, staż naukowy
Program przeznaczony dla naukowców, specjalistów oraz artystów ze stopniem naukowym doktora.
W programie mogą brać udział wymienione osoby ze wszystkich dziedzin nauki. Muszą one spełniać
następujące warunki:






obywatel Polski na stałe przebywający w Polsce (ze stypendium nie mogą skorzystać osoby
posiadające podwójne polsko-amerykańskie obywatelstwo);
posiadanie minimum stopienia magistra nauk humanistycznych lub ścisłych (priorytetowo
traktowani będą kandydaci ze stopniem doktora i wyższym);
bycie zatrudnionym w instytucji naukowo badawczej (stowarzyszonym z instytucją naukowobadawczą) w kraju pochodzenia;
bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym swobodną
komunikacje podczas stypendium i przeprowadzenie projektu badawczego). Stopień
znajomości języka angielskiego zostanie oceniony podczas rozmowy kwalifikacyjnej w
Warszawie.

Teaching Fellowships - wykłady i projekt badawczy
Program przeznaczony dla wykładowców akademickich, których zadaniem obok realizowanego przez
siebie projektu badawczego, będzie także prowadzenie wykładów. W programie mogą brać udział
wykładowcy z wszystkich dziedzin nauki. Muszą oni spełniać następujące warunki:





obywatel Polski na stałe przebywający w Polsce (ze stypendium nie mogą skorzystać osoby
posiadające podwójne polsko-amerykańskie obywatelstwo);
posiadanie minimum stopienia magistra nauk humanistycznych lub ścisłych (priorytetowo
traktowani będą kandydaci ze stopniem doktora i wyższym);
bycie zatrudnionym w instytucji naukowo badawczej (stowarzyszonym z instytucją naukowobadawczą) w kraju pochodzenia;
bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym swobodną
komunikacje podczas stypendium i przeprowadzenie projektu badawczego). Stopień
znajomości języka angielskiego zostanie oceniony podczas rozmowy kwalifikacyjnej w
Warszawie.

Granty badawcze
Program przeznaczony dla kandydatów, którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora. W
programie mogą wziąć udział naukowcy, specjaliści i artyści wszystkich dyscyplin i dziedzin. Muszą
oni spełniać następujące warunki:





obywatel Polski na stałe przebywający w Polsce (ze stypendium nie mogą skorzystać osoby
posiadające podwójne polsko-amerykańskie obywatelstwo);
posiadanie minimum stopienia magistra nauk humanistycznych lub ścisłych (priorytetowo
traktowani będą kandydaci ze stopniem doktora i wyższym);
bycie zatrudnionym w instytucji naukowo badawczej (stowarzyszonym z instytucją naukowobadawczą) w kraju pochodzenia;
bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym swobodną
komunikacje podczas stypendium i przeprowadzenie projektu badawczego). Stopień
znajomości języka angielskiego zostanie oceniony podczas rozmowy kwalifikacyjnej w
Warszawie.

We wszystkich konkursach staż może trwać od 3 do 10 miesięcy. W zależności od czasu trwania
stażu, przyznawane są stypendia w wysokości od 7 650 $ do 25 500 $. Ze stypendium pokrywane
mogą być koszty podróży, dodatek mieszkaniowy, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, a także, w
uzasadnionych przypadkach, podróże krajowe.

KONKURSY
Prix Galien Polska - konkurs na innowacje w medycynie i farmacji
Do 7 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach III edycji konkursu Prix Galien Polska. Celem konkursu
jest promocja innowacyjności w farmacji i medycynie. Zgłoszenia do konkursu mogą składać innowacyjne firmy
farmaceutyczne, naukowcy i instytucje badawcze oraz producenci wyrobów medycznych i rozwiązań IT dla
medycyny.

Zgłoszenia można składać w następujących kategoriach:
 Innowacyjny produkt leczniczy
 Innowacyjne odkrycie naukowe
 Innowacyjny wyrób medyczny
 Innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla medycyny.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie
internetowej organizatora. Strona internetowa konkursu Prix Galien Polska - http://www.prixgalien.pl/

