KOMUNIKAT
w sprawie Ustawy o Agencji Badań Medycznych
Szanowni Państwo
Kierownicy Klinik i Zakładów w CMKP
W dniu 22 marca 2019r. weszła w życie Ustawa o Agencji Badań Medycznych (ABM). Ustawa
powołuje nową instytucję badawczą, która ma wspierać rozwój medycyny i nauk o zdrowiu. Do zadań
ABM będzie należeć m.in. organizacja niekomercyjnych badań klinicznych, prowadzenie analiz oraz
inicjowanie rozwoju nauk medycznych. Agencja będzie także pozyskiwać środki z UE oraz
międzynarodowych programów naukowych. Instytucjami, które będą mogły się ubiegać o
dofinansowanie z ABM będą jednostki badawczo-rozwojowe, np. instytuty badawcze czy uczelnie oraz
CMKP.
W związku z powyższym, jednostki zainteresowane proszone są o przesyłanie propozycji
projektów naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz projektów
interdyscyplinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, obserwacyjnych i
epidemiologicznych e-mailem na adres nauka@cmkp.edu.pl do dnia 19 kwietnia br.

NARODOWE CENTRUM NAUKI
Pierwsze konkursy ogłoszone po wejściu w życie tzw. ustawy 2.0: zmiany warunków
konkursowych OPUS 17, PRELUDIUM 17
W ramach wniosku kierownik projektu przedstawia dorobek naukowy z okresu 10 ostatnich lat przed
rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2009 r.). Okres ten może być przedłużony o czas
przebywania na długoterminowych (powyżej 90 dni) zasiłkach chorobowych lub świadczeniach
rehabilitacyjnych związanych z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć
liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci, udzielanych na
zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet o 18 miesięcy za każde urodzone bądź
przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej
korzystny. (uchwały nr 27/2019 i 29/2019 Rady NCN z dnia 14 marca 2019 r.)
Modyfikacji uległy również zasady przyznawania stypendiów w projektach NCN:
W ramach kosztów bezpośrednich w projekcie badawczym został wydzielony budżet środków
finansowych przewidziany wyłączne dla doktorantów i studentów zaangażowanych w realizację zadań
w projekcie. Ta grupa wykonawców może być finansowana w formie wynagrodzeń na podstawie umów
o pracę lub umów cywilnoprawnych, stypendiów naukowych NCN oraz stypendiów doktoranckich
wypłacanych na zasadach określonych w ustawie 2.0. Rada ustaliła, że łączna kwota wynagrodzeń oraz
stypendiów otrzymywanych ze środków projektów finansowanych przez NCN z przeznaczeniem dla
danego doktoranta czy studenta nie może przekroczyć 5 tys. zł miesięcznie. (załącznik do uchwały Rady
NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. Regulamin Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN
w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN)
Konkurs OPUS 17 to konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców, w ramach którego możliwe
jest sfinansowanie wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendiów dla studentów lub doktorantów,
zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z
wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Kierownikiem projektu może zostać osoba,
która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku

pracę, bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Projekty realizowane w konkursie
OPUS 17 mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy, a do zdobycia jest 300 mln zł.
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus17
Konkurs PRELUDIUM 17 to konkurs przeznaczony dla badaczy nieposiadających stopnia naukowego
doktora, w którym na zakup aparatury można pozyskać aż 30% wartości projektu badawczego. W
ramach konkursu można ubiegać się o środki w wysokości:
 70 tys. zł na projekty trwające 12 miesięcy,
 140 tys. zł na projekty trwające 24 miesięce,
 210 tys. zł na projekty, trwające 36 miesiecy.
Skład zespołu badawczego może liczyć co najwyżej trzy osoby, w tym kierownik projektu i opiekun
naukowy. W PRELUDIUM 17 łącznie naukowcy mogą otrzymać aż 30 mln zł.
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17
Formularze do konkursów Opus 17 i Preludium 17 dostępne będą dostępne w systemie ZSUN
OSF pod koniec maja br.
Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że możliwość elektronicznego składania wniosków przez
system ZSUN OSF do konkursów Preludium 17 i Opus 17 będzie dostępna nie wcześniej niż w drugiej
połowie maja. Powodem późniejszego niż zazwyczaj umożliwienia składania wniosków, mają być prace
w systemie ZSUN OSF. Nabór wniosków w konkursach Opus 17 i Preludium 17 trwa do 17 czerwca
2019 r.
MOZART jest międzynarodowym konkursem na projekty realizowane przez polsko-austriackie
zespoły badawcze. Jego budżet to 5,5 mln zł. Jest organizowany w ramach dwustronnej współpracy
między NCN a austriacką agencją badawczą Austrian Science Fund. Adresatami konkursu są polskie
zespoły badawcze, które wspólnie z austriackimi partnerami mogą ubiegać się o sfinansowanie projektu.
MOZART daje szanse na pozyskanie środków na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia
dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie
innych niezbędnych wydatków związanych z realizacją projektu. Kierownikiem polskiego zespołu
badawczego może zostać uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Projekt badawczy
może trwać 24 lub 36 miesięcy. Konkurs MOZART jest organizowany w trybie naboru ciągłego.
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart
Miniatura 3 – zmiana terminu rozpoczęcia naboru wniosków.
Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że zmianie uległ planowany termin rozpoczęcia naboru w
ramach 3. edycji konkursu Miniatura. Termin rozpoczęcia naboru został przesunięty na pierwszą
połowę maja 2019 r. Miniatura to konkurs na pojedyncze działania naukowe, który prowadzony jest
od 2017 r. W ramach konkursu Miniatura możliwe jest pozyskanie od 5 000 zł do 50 000 zł.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Do 29 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach IV edycji konkursu w programie ERA-CVD
Cardiovascular Diseases. W ramach konkursu można uzyskać środki na finansowanie
międzynarodowych projektów badawczych dotyczących zagadnień z zakresu chorób sercowonaczyniowych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
przeznaczyło 600 000 euro.
W konkursie mogą brać udział międzynarodowe zespoły badawcze z następujących krajów: Austria,
Belgia, Kanada, Estonia, Francja, Niemcy, Włochy, Łotwa, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja,
Hiszpania, Tajwan, Holandia, Turcja.
Zgodnie z informacjami organizatorów zgłaszane projekty muszą dotyczyć następującej tematyki:


Interdisciplinary approach, e.g. integrating biomedicine, physics, chemistry, mathematics,
informatics, systems biology and clinical medicine for the development of the applications;




Research on sex/gender differences in order to give further mechanistic insights into the
development of the disease, its progression and to identify difference in treatment responses;
Translational research: from pre-clinical up to phase 1.

Szczegółowe
informacje
zamieszczone
są
na
stronie:
https://www.ncbr.gov.pl/ocentrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-4-konkursie-wramach-era-cvd-cardiovascular-diseases-54113/

NAUKOWA FUNDACJA POLPHARMA
Do 1 czerwca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach XVIII edycji konkursu Naukowej Fundacji
Polpharmy. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów badawczych dotyczących tematu
Rozwój i optymalizacja procesów w biotechnologii medycznej.
Zgodnie z informacjami organizatorów temat XVIII edycji konkursu to: "Poszukiwanie punktów
uchwytu dla terapii celowanej z wykorzystaniem układu immunologicznego oraz poszukiwanie
mechanizmów oporności na stosowane obecnie metody immunoterapii".
Okres realizacji projektu badawczego może wynieść do trzech lat.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie: https://www.polpharma.pl/aktualnosci-fundacjanaukowa/fundacja-otwiera-xviii-edycje-konkursu-na-finansowanie-projektow-badawczych/

INNE WYDARZENIA
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Do 20 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach programu im. prof. Franciszka Walczaka.
Program skierowanego jest do naukowców z obszaru kardiologii, onkologii, alergologii lub chorób
zakaźnych. Program umożliwi im wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków
medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Jak informują organizatorzy w ramach programu jego absolwenci otrzymają stypendium w wysokości
12 000 zł na każdy miesiąc wyjazdu. Stypendyści otrzymają także jednorazowy dodatek mobilnościowy
w wysokości 10 000 zł.
W ramach programu im. Walczaka możliwe jest zdobycie środków na wyjazdy, których celem jest:


przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych (wypracowanie nowego lub
udoskonalenie istniejącego rozwiązania);
 zdobycie nowego doświadczenia zawodowego i naukowego, poznanie dobrych praktyk i
nowych metod pracy stosowanych w Ośrodku goszczącym (job-shadowing);
 pozyskanie materiałów do pracy naukowej;
 inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie:
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-walczaka/ogloszenie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fulbright Senior Award - stypendia w USA dla doktorów
Do 10 czerwca 2019 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach Fulbright Senior Award. Stypendium
przeznaczone jest dla osób z doktoratem, które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej
lub innej jednostce naukowo-badawczej. Celem konkursu jest przeznaczenie środków na realizację
własnych projektów badawczych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit
oraz niektórych instytucjach rządowych.
Czas trwania stypendium może wynosić do trzech do dziewięciu miesięcy. W ramach stypendium
zapewnione jest pokrycie następujących kosztów:







Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA - 1 500 USD;
Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem
medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą;
Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i
zagospodarowaniem w USA - 1 300 USD;
Miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego 300 USD;
Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez
minimum 80% pobytu - 250 USD miesięcznie za każą osobę.
Więcej informacji na temat warunków uzyskania stypendium jest zamieszczonych na stronie:
https://fulbright.edu.pl/senior-award/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundacja Canon
Do 15 września 2019 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.
Zgodnie z regulaminem konkursu 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 eurorocznie (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.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie:
https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do 12 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Supertalenty w medycynie 2019.
Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia lekarzy (do 39. roku życia),
którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom będą w najbliższych latach istotnie
wpływać na zmiany w sektorze ochrony zdrowia w Polsce.

Zgodnie z informacjami organizatorów podczas oceny kandydatów pod uwagę będą brane następujące
elementy:



osiągnięcia naukowe (m.in. granty, stypendia, publikacje, nagrody),
zaangażowanie w działalność publiczną (m.in. działalność społeczna, charytatywna,
związkowa, w organizacjach pozarządowych),
 perspektywy dalszego rozwoju (szanse na wpływy w sektorze ochrony zdrowia w najbliższych
latach).
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie: https://pulsmedycyny.pl/supertalenty-wmedycynie-2019-zglos-kandydata-do-konkursu-956641
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do 30 kwietnia 2019 r.trwa nabór wniosków w ramach konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki
2019 na stypendia dla badaczek prowadzących badania w obszarze nauk o życiu. Kandydatki do
otrzymania stypendium dla doktorantek, nie mogą mieć więcej niż 33 lat (w ramach konkursu planuje
jest przyznanie dwóch stypendiów w wysokości 30 000 zł). Kandydatki do otrzymania stypendium dla
osób, kończących pracę habilitacyjną, nie mogą mieć więcej niż 41 lat (w ramach konkursu planuje jest

przyznanie trzech stypendiów w wysokości 35 000 zł). W przesłanym zgłoszeniu konieczne jest
wykazanie aplikacyjnego charakteru prowadzonych badań.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie: http://lorealdlakobietinauki.pl/dla-kandydatek/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do 30 września 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszą pracę doktorską,
magisterską i licencjacką dotyczącą szeroko rozumianej tematyki Nieswoistych Chorób Zapalnych
Jelit. Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.
Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku kalendarzowym 2017-2018 oraz do 21 września
2019 roku. W ramach konkursu przyznana zostanie następująca nagroda:
5 000 zł - najlepsza praca doktorska;
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie: https://j-elita.org.pl/konkurs-na-najlepsza-pracedoktorska-magisterska-licencjacka/?cn-reloaded=1

