PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ MNiSW, KONSULTACJE
Projekt rozporządzenia w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym –
konsultacje
Do 8 lipca br. potrwają konsultacje projektu, który wprowadza zmiany niezbędne do osiągnięcia większej
przejrzystości procesu oceny. Ma na celu umożliwienie uwzględnienia w ocenie osiągnięć jednostek naukowych
świadczących o poziomie ich działalności naukowej w odniesieniu do standardów międzynarodowych. Kryteria i
parametry oceny mają również służyć jako narzędzia stymulujące działalność jednostek naukowych w
kierunkach zgodnych z celami polityki naukowej państwa.
Więcej informacji na stronie MNiSW http://www.nauka.gov.pl/konsultacje/projekt-rozporzadzenia-ministranauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-przyznawania-kategorii-naukowej-jednostkom-naukowym.html

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Dzień informacyjny: Granty indywidualne MSCA – konkurs IF 2016
Szanowni Państwo,
Zapraszamy na dzień informacyjny dotyczący obecnego konkursu Individual Fellowship MSCA, który trwa do
14 września 2016r.
W czasie spotkania omówione zostaną zagadnienia takie, jak:
- zasady konkursu,
- kryteria oceny,
- części A i B wniosku.
Będzie to też wyjątkowa okazja do wysłuchania uwag doświadczonego ewaluatora wniosków MSCA oraz
naukowca, który obecnie realizuje grant indywidualny.
Więcej informacji, program spotkania oraz rejestracja znajdują się na stronie:
https://www.kpk.gov.pl/?event=granty-indywidualne-msca-konkurs-if-2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PO IR: Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze
Od 30 czerwca 2016 r. do 29 lipca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania
naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze", w ramach IV Osi
priorytetowej: "Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014 – 2020. Budżet konkursu wynosi 400 mln zł.
Zakres Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych może obejmować następujące zagadnienia:






Zdrowe społeczeństwo;
Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa;
Zrównoważona energetyka, transport i budownictwo;
Innowacyjne technologie dla środowiska;
Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

Więcej informacji
- na stronie internetowej konkursu na Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14122016/

9. konkurs Innovative Medicines Initiative 2
Wnioski do pierwszego etapu 9. konkursu, ogłoszonego w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych IMI2,
można przesyłać do 26 lipca 2016 r. Informacje na stronie http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------HNN2.0 Webinar on Opportunities for Health projects under EURATOM programme and
other related initiatives
Szanowni Państwo,
Przesyłam zaproszenie na webinarium poświęcone zagadnieniom zdrowotnym w programie Euratom.
Webinarium organizowane jest w ramach konsorcjum 2 projektów europejskich: NUCL-EU2020 oraz HEALTH
NCP NET.
Wśród wykładowców pojawią się:
·
Andre Jouve i Katerina Ptackova z Komisji Europejskiej
·
Jacques Repussard z Inicjatywy MELODI
·
Annemarie Schmitt-Hannig z Inicjatywy CONCERT.
Webinarium zaplanowano na 12.07.2016, w godzinach 15:00 - 16:15. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Rejestracja będzie możliwa do 4.07.2016: http://www.healthncp.net/news-events/hnn-20-webinar-opportunitieshealth-projects-under-euratom-programme-and-other-related

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Nabór tematów na wymianę osobową z Austrią na lata 2017-2019
Do 30 września 2016 r. trwa nabór tematów badawczych w ramach dwustronnej wymiany osobowej z Austrią w
latach 2017-2019. Nabór w Polsce prowadzony jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Austriackie podmioty mogą składać wnioski do Federalnego Ministerstwa Nauki, Badań Naukowych i
Gospodarki w Austrii.
Zgłaszane projekty mogą trwać od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r.
Priorytetowo będą traktowane projekty, które spełniają następujące warunki:
 uczestnictwo młodych naukowców w wieku do 35 lat;
 istnieje perspektywa rozszerzenia współpracy na współprace multilateralną (w tym Horyzont 2020);
 udział w zespole badawczym kobiet po stronie austriackiej;
 nowi partnerzy, którzy jeszcze nie brali udziału w tym programie.
Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

NARODOWE CENTRUM NAUKI
Harmonogram konkursów NCN na 2016 r. i 2017 r.
Narodowe Centrum Nauki zaktualizowało harmonogram naboru wniosków na 2016 r. oraz podało szczegółowy
harmonogram naboru wniosków na 2017 r. Zgodnie z zapowiedziami znane są już terminy naborów w nowym
konkursie Sonatina. Po dwóch latach przerwy powraca także konkurs Beethoven na polsko-niemieckie projekty
badawcze. Nowością jest również zapowiadany konkurs Uwertura. Zawieszone na lata 2016-2017 zostaną za to
konkursy Fuga i Symfonia.
Sonata - Sonatina i Sonata Bis
Konkurs Sonatina, który adresowany jest do młodych naukowców (osób do 3 lat po doktoracie), otwierany
będzie raz do roku w terminie od 15 grudnia do 15 marca. Pierwszy nabór wniosków zaplanowany został na
grudzień 2016 r. Więcej informacji o konkursie Sonatina można znaleźć w tym wpisie.

W związku z wprowadzeniem konkursu Sonatina, zmianie uległ harmonogram naboru wniosków w ramach
konkursów Sonata i Sonata Bis. W 2016 r. jesienny nabór w konkursie Sonata (od 15 września do 15 grudnia)
został zastąpiony przez zimowy nabór (od 15 grudnia do 15 marca). W 2017 r. nabór wniosków w konkursie
Sonata prowadzony będzie tylko raz do roku - w zimowym terminie.
W 2016 r. dwa razy prowadzony będzie natomiast nabór wniosków w konkursie Sonata Bis. Zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami pierwszy nabór wniosków będzie trwał od 15 czerwca do 15 września. Zimowy
nabór otwarty zostanie zaś 15 grudnia i będzie trwał do 15 marca. W 2017 r. wnioski do Sonaty Bis będzie
można składać już tylko w terminie zimowym.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonata Bis 6, Harmonia 8, Maestro 8 - rusza nabór wniosków
Do 15 września 2016 r. można składać wnioski w ramach konkursów Sonata Bis 6, Harmonia 8 oraz Maestro 8,
których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują
badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji papierowe oraz w wersji elektronicznej za
pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl.

STYPENDIA, KONKURSY, NAGRODY
L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2016
Do 24 czerwca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki
2016. W ramach konkursu przyznane zostaną dwa stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją rozprawą
doktorską oraz trzy stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją pracą habilitacyjną.
Z wnioskami o stypendium mogą występować tylko badaczki, które prowadzą badania w obszarze nauk o
życiu. Kandydatki do otrzymania stypendium dla doktorantek, nie mogą mieć więcej niż 35 lat. Kandydatki do
otrzymania stypendium dla osób, kończących pracę habilitacyjną, nie mogą mieć więcej niż 45 lat. W
przesłanym zgłoszeniu konieczne jest wykazanie aplikacyjnego charakteru prowadzonych badań. Od 2016 r.
przyznawana będzie także nagroda w kategorii studentek.
Laureatki konkursu dla doktorantek otrzymają dwa stypendia w wysokości 30 000 zł każde. Laureatki konkursu
dla habilitantek otrzymają trzy stypendia w wysokości 35 000 zł każde. Laureatka konkursu dla magistrantek
otrzymają stypendium w wysokości 20 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie (prace magisterskie, prace doktorskie i
habilitacyjne), który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Strona internetowa konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2016 - http://lorealdlakobietinauki.pl/dlakandydatek/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bayer Foundations - środki na badania w Niemczech
Do 18 lipca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach programów stypendialnych od Bayer Foundations. W
ramach konkursów możliwe jest uzyskanie środków dla studentów i absolwentów kierunków farmaceutycznych,
biologicznych, chemicznych i fizycznych na studia i prowadzenie badań w Niemczech.
Nabór wniosków prowadzony jest w pięciu programach stypendialnych. W ramach naboru promowane będą
projekty międzydziedzinowe i innowacyjne.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie Bayer Foundation - http://www.bayerfoundations.com/en/international-fellowship.aspx

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

PFRON: Konkurs na pracę doktorską
Do 25 lipca 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XIII edycji konkursu "Otwarte drzwi" na najlepsze prace
magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze:
zdrowotnym, zawodowym lub społecznym. Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska
naukowego problemami osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów, mogących
służyć badaniom i działaniom podejmowanym na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Pula nagród
finansowych dla autorów najlepszych prac wynosi 37 000 zł. Więcej informacji na stronie
http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3199,Oglaszamy-Konkurs-na-najlepsze-prace-magisterskie-i-doktorskieOTWARTE-DRZWI-XII.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stypendia i granty od Fundacji Kościuszkowskiej
Od 1 lipca 2016 r. do 14 października 2016 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.
Informacja
o
konkursach
na
stronie
Fundacji
Kościuszkowskiej
http://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Granty Fundacji Canon na badania w Japonii
Do 15 września 2016 r. można składać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez Fundację Canon.
Research Fellowship to program grantowy Fundacji Canon „Canon Fundation in Europe” adresowany do
wysoko wykwalifikowanych naukowców różnych specjalizacji z Europy oraz Japonii, którzy zainteresowani są
prowadzeniem swoich badań w Japonii.
Pobyt naukowy w Japonii może trwać od trzech do dwunastu miesięcy. W trakcie trwania stażu stypendyści
otrzymają od Fundacji Canon wsparcie finansowe w wysokości od 22 500 euro do 27 500 euro rocznie (w
przypadku krótszego czasu stypendium, w odpowiednio proporcjonalnej wysokości).
Wnioski mogą być składane przez osoby ze stopnie zawodowym magistra lub stopniem naukowym doktora. Od
momentu uzyskania jednego z nich, nie może minąć więcej niż 10 lat. Realizacja wnioskowanego projektu może
się rozpocząć najwcześniej od 1 stycznia po roku złożenia wniosku. Każdego roku Fundacja Canon przyznaje do
15 stypendiów. Strona internetowa konkursu Fundacji Canona - https://forms.canonfoundation.org/how-toapply.php
Jednocześnie przypominamy, że do 31 sierpnia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach Matsumae international
foundation fellowship program. Konkurs skierowany jest do osób ze stopniem doktora, które chcą
przeprowadzić badania naukowe w Japonii - http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en

INNE
Czerwcowe i lipcowe bezpłatne szkolenia dla naukowców od Thomson Reuters
Firma Thomson Reuters zaprasza wszystkich naukowców na czerwcowy i lipcowy cykl bezpłatnych szkoleń
internetowych dotyczących wskaźnika Impact Factor, Journal Citation Reports oraz Web of Science. Szkolenia
będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx.
Szczegółowy plan szkoleń można znaleźć poniżej. Zgodnie z informacjami organizatorów po zarejestrowaniu się
na daną sesję szkoleniową, przesłany zostanie email-zaproszenie, zawierający link do spotkania wraz z
instrukcjami.
Ocena czasopism w Journal Citation Reports z danymi z 2015 roku
21 czerwca 2016 r., godz. 10:00 - zarejestruj się
29 czerwca 2016 r., godz. 10:00 - zarejestruj się
4 lipca 2016 r., godz 13:00 - zarejestruj się

Web of Science - tworzenie raportów cytowań i indeks Hirscha
30 czerwca 2016 r., godz. 13:00 - zarejestruj się
1 lipca 2016 r., godz. 10:00 - zarejestruj się
4 lipca 2016 r., godz. 15:00 - zarejestruj się
Web of Science - wyszukiwanie cytowanych pozycji bibliograficznych
30 czerwca 2016 r., godz. 15:00 - zarejestruj się
5 lipca 2016 r., godz. 13:00 - zarejestruj się
Ewaluacja dorobku naukowego z użyciem InCites Benchmarking & Analytics*
30 czerwca 2016 r., godz. 10:00 - zarejestruj się
1 lipca 2016 r., godz. 13:00 - zarejestruj się

