WYNIKI KONKURSU NA FINANSOWANIE DUŻEJ INFRASTRUKTURY
BADAWCZEJ
Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 6441/IA/SP/2015 Centrum Medycznemu została
przyznana dotacja celowa w wysokości 1 500 000,00 zł na finansowanie w 2015 roku kosztów realizacji inwestycji
w zakresie zakupu aparatury naukowo-badawczej stanowiącą dużą infrastrukturę badawczą pn.: ”Mikroskop
konfokalny”.

NARODOWE CENTRUM NAUKI
Opus 9, Preludium 9, Sonata 9 – rusza nabór wniosków
Do 16 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 9, Preludium 9 oraz Sonata 9, których
organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania
podstawowe. Wnioski należy składać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem
systemu http://www.osf.opi.org.pl. Poniżej zamieszczamy krótki opis każdego z konkursów. Łączny budżet
konkursów wynosi 260 000 000 zł.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Polonez - nowy konkurs NCN
Od 15 września 2015 r. do 15 grudnia 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach nowego konkursu
Narodowego Centrum Nauki o nazwie Polonez. Celem konkursu jest finansowanie przyjazdu, pobytu i
prowadzenia badań w Polsce dla zagranicznych naukowców.
Adresatami konkursu są naukowcy posiadający stopień doktora lub przynajmniej cztery lata doświadczenia
badawczego, którzy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku w konkursie nie mieszkali, nie pracowali ani nie
studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.
Czas pobytu naukowego w Polsce może trwać od 12 do 24 miesięcy. W ramach granty pokryte zostaną
następujące wydatki:






Wynagrodzenie: 4 050 EUR/miesiąc (umowa o pracę; kwota obejmuje wszystkie koszty pracodawcy).
Dodatek z tytułu okresowej zmiany miejsca zamieszkania: 300 EUR/miesiąc.
Dodatek rodzinny: 300 EUR/miesiąc.
Grant badawczy.
Możliwość udziału w szkoleniach organizowanych przez NCN

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu Polonez odbędzie się 16 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w
Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie (Aula Władysława
Olszaka, II piętro).
Konkurs Polonez finansowany jest z programu ramowego Horyzont 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions
COFUND 2014. Szczegółowe informacje o konkursie Polonez można znaleźć na stronie NCN.

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

JPI HDHL: Nutrition and Cognitive Function
Do 8 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na międzynarodowe projekty
badawcze Nutrition and Cognitive Function (NutriCog), którego organizatorem jest Narodowe
Centrum Nauki oraz konsorcjum JPI HDHL. Na polskie projekty NCN przeznaczyło 500 000 euro.
Nabór wniosków prowadzony jest w następujących zagadnieniach:







Mechanistic / experimental research (in vitro, animal and/or human studies) focusing on how
dietary factors interrelate with cognitive functions and processes.
Translational research (animal and/or human studies) delivering the physiological basis for the
development of effective strategies to influence dietary behavior and/or to improve cognitive
function and performance.
Epidemiological research elucidating the relationship between diet and cognitive function
across the life course, exclusively based on existing cohorts or other ongoing epidemiological
studies.
Pilot and/or proof of principle studies for interventions in humans, to develop new strategies
for the maintenance and promotion of cognitive function and/or healthy dietary habits during
the lifespan.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum
Nauki.

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Polonium 2016/2017 - konkurs na współpracę polsko-francuską
Do 29 maja 2015 r. można składać wnioski w ramach polsko-francuskiego konkursu na wymianę osobową
naukowców Polonium 2016-2017. Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi
polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie strony, zgodnie z
regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.
W aktualnym naborze wniosków preferowane będą wnioski, w ramach których realizowane będą projekty
podejmujące następujące zagadnienia:









energia;
fizyka nuklearna, astronomia, kataliza;
zrównoważony rozwój;
agronomia i bezpieczeństwo żywności;
nano- i biotechnologie;
nauki o życiu;
medycyna, a szczególnie badania nad rakiem;
technologie informacyjne i komunikacyjne.

Środki przyznawane stronie polskiej i francuskiej, mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie wymiany
osobowej, czyli podróży i krótkich pobytów. Projekty wymiany osobowej Polonium finansowane są ze
środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków
własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację tych
projektów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Granty na granty 2015
Do 31 grudnia 2015 r. w trybie ciągłym trwa nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu Granty na
granty, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem programu jest wsparcie
polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej. W ramach programu uzyskać do 30 000
zł.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o pokrycie następujących wydatków:


Pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku projektowego do programu badawczego
Unii Europejskiej - zgodnie z informacjami MNiSW środki finansowe przyznaje się na okres nie
dłuższy niż 12 miesięcy. Wnioskodawca, któremu zostaną przyznane środki finansowe, będzie
zobowiązany do przekazania wniosku projektowego przed złożeniem go na wezwanie konkursowe
do recenzji dwóch ekspertów. Dodatkowo wnioskodawca będzie miał możliwość skorzystania z
dwóch konsultacji z każdym ekspertem. Zadaniem eksperta będzie udzielenie wnioskodawcy
wskazówek dotyczących poprawy lub uzupełnienia wniosku projektowego.
Refundację kosztów przygotowania wniosku projektowego do programu badawczego Unii
Europejskiej, jeżeli wniosek ten uzyskał liczbę punktów powyżej progu wyznaczonego przez
Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot w ramach ostatecznej punktacji
określonej dla danego wezwania konkursowego - zgodnie z informacjami MNiSW wnioskodawca
może ubiegać się o refundację kosztów, które zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 6
miesięcy przed dniem złożenia wniosku projektowego.



Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na koszty przygotowania wniosku
projektowego gdy:
1. wniosek projektowy jest składany na wezwanie konkursowe ogłoszone przez uprawniony podmiot w ramach
następujących programów badawczych Unii Europejskiej




HORYZONT 2020;
Fundusz Badawczy Węgla i Stali;
Euratom.

2. w ramach planowanego projektu wnioskodawca pełni rolę koordynatora konsorcjum;
3. tworzone konsorcjum będzie składać się z co najmniej 3 partnerów (w tym przynajmniej 2 partnerów z
zagranicy, pochodzących z dwóch różnych krajów członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem
ramowym).
Wnioskodawca może uzyskać środki w maksymalnej wysokości do 30 000 zł. Wnioskodawca będzie
zobowiązany do pokrycia w ramach przyznanych środków finansowych kosztów dokonanych recenzji i
konsultacji, tj. wynagrodzeń ekspertów, w łącznej wysokości 3 000 zł brutto (wynagrodzenie dla jednego
eksperta to 1 500 zł brutto). Informacja o programie Granty na granty na stronie MNiSW

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wymiana osobowa z Czechami 2016-2017
Do 10 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków na wymianę osobową w ramach Programu Wykonawczego z
Republiką Czeską w latach 2016-2017. Program obejmuje projekty badawcze, wspólnie uzgodnione między
polskimi i czeskimi zespołami badawczymi. Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie
nauki przez każdą jednostkę naukową.
Środki (wyodrębnione w ramach środków statutowych danej jednostki), przeznaczone są na finansowanie
wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Współpraca uzgodniona między zespołami badawczymi może
być finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat.
Wiecej informacji na stronie internetowej wymiany osobowej z Czechami na lata 2016-2017:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-zgloszen-na-lata-2016-2017-na-wymianeosobowa-w-ramach-programu-wykonawczego-z-republika-czeska.html

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Pierwsze konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło harmonogram konkursów Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Pierwsze konkursy już na początku kwietnia ogłosi Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju. W 2015 roku łącznie ogłoszonych zostanie 14 konkursów. Ich
harmonogram dostępny jest na stronie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
NCBR odpowiada za konkursy w ramach instrumentów PO IR przypisanych do I osi priorytetowej
„Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” oraz IV osi priorytetowej „Zwiększenie
potencjału naukowo-badawczego”.
Pierwszy konkurs - przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw - Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju ogłosi już 2 kwietnia. Będzie to tzw. „szybka ścieżka”, czyli konkurs organizowany w
ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa". Jego budżet wyniesie aż 1,6 mld zł. Kolejny, w ramach programu Demonstrator
(poddziałanie 1.1.2 – „Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji
pilotażowej/demonstracyjnej”) już pięć dni później. Harmonogram wszystkich konkursów dostępny
jest na stronie NCBR.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nowy konkurs w ramach JPI AMR
W ramach inicjatywy “Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance” (JPI AMR) został
otwarty konkurs na finansowanie badań obejmujących temat “Repurposing of neglected antibiotics
and characterising antibiotics or antibiotic and non-antibiotic combinations to overcome bacterial
antibiotic resistance”. Organizacją konkursu w Polsce zajmuje się NCBR. Nabór wniosków będzie
prowadzony
do
12
maja
2015
r.
Więcej
informacji
na
stronie
http://www.jpiamr.eu/activities/secondjointcall/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otwarcie pierwszego polsko-tureckiego konkursu
27 marca 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz Radą ds. Badań Naukowych i
Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w obszarach:





ICT
Health and life sciences
Food
Energy

NCBR przeznacza kwotę 4 000 000 zł na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną
zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.
Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2015 r.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów do pobrania na
stronie internetowej NCBiR.

MINISTERSTWO ZDROWIA
III nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w Programie "Poprawa i
lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych.
Ruszył III nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w Programie "Poprawa i
lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" we
współpracy z Norwegią, Islandią, Lichtensteinem. Więcej informacji na stronie internetowej
http://www.fbr.zdrowie.gov.pl/fbr_zdrowie/index.php?page=iii-nabor-w-ramach-fwd-pl07

KONKURSY, NAGRODY
15. edycja Nagród Naukowych tygodnika Polityka
Do 22 czerwca 2015 r. można przesyłać zgłoszenia do 15. edycji Nagród Naukowych tygodnika
Polityka. W ramach konkursu przyznanych zostanie pięć stypendiów dla młodych naukowców w
wysokości 30 000 zł każde i dziesięć stypendiów po 10 000 zł każde. Konkurs składa się z dwóch
etapów. Do drugiego etapu przejdzie 15 finalistów.
Swoje zgłoszenia mogą przesyłać:




pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni posiadający tytuł zawodowy
magistra lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zatrudnieni w polskich
uczelniach publicznych lub niepublicznych działających na podstawie ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);
uczestnicy studiów doktoranckich, w tym także niestacjonarnych, utworzonych i
prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.

W ramach 15. edycji konkursu Nagród Naukowych tygodnika Polityka stypendia zostaną przyznane
naukowcom w pięciu kategoriach:

Nauki humanistyczne;

Nauki ścisłe;

Nauki społeczne;

Nauki o życiu;

Nauki techniczne.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie
internetowej organizatora.

ZMIANY W REGULAMINIE PODZIAŁU DOTACJI STATUTOWEJ
Szanowni Państwo
Z dniem 31 marca 2015 r. Zarządzeniem Dyrektora CMKP został wprowadzony nowy Regulamin podziału i
wydatkowania dotacji na działalność statutową przyznawanej Centrum Medycznemu Kształcenia
Podyplomowego w Warszawie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Najważniejsze zmiany:
1. Wprowadzono definicję „Głównego badacza”.
2. Zmieniono definicję „Młodego naukowca”.
3. Zadania Komisji Rady Naukowej ds. Badań Naukowych uzupełniono o działania związane z:
a. określaniem wzorów wniosków oraz raportów rocznych/końcowych dotyczących
finansowania projektów badawczych, w tym służących rozwojowi młodych naukowców oraz
uczestników studiów doktoranckich;
b. opracowaniem szczegółowego trybu podziału środków dotacji przeznaczonych na
finansowanie projektów badawczych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz
uczestników studiów doktoranckich.
4. Zwiększono liczbę recenzentów oceniających wnioski o finansowanie projektów badawczych,
służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

5.
6.
7.

Doprecyzowano, jakie wydatki (w ramach kosztów bezpośrednich) może obejmować kosztorys
Programów badawczych i Projektów doktorskich.
Wprowadzono tryb zawierania umów cywilno - prawnych z pracownikami Centrum Medycznego.
Dodano przykłady zastosowania umów zlecenia i umów o dzieło, finansowanych z dotacji na
utrzymanie potencjału badawczego, w zależności od rodzaju przedmiotu umowy.

NOWY SKŁAD KOMISJI BIOETYCZNEJ
Na podstawie Zarządzenia nr 39/2015 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
z dn. 25 marca 2015r., przy Centrum Medycznym została powołana Komisja Bioetyczna na okres
kadencji od dnia 1 kwietnia 2015r. do dnia 31 marca 2018r., w następującym składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

prof. dr hab. n. med. Bogusława Baranowska - neuroendokrynolog
dr n. med. Małgorzata Bińkowska – położnictwo i ginekologia, endokrynologia
dr n. med. Tomasz Bużański - urolog
prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer – neurolog
lek. Piotr Hartmann - pediatra
lek. Mirosław Klukowski- chirurg, przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie,
prof. dr hab. Ewa Marcinowska-Suchowierska – choroby wewnętrzne
dr hab. n. med. Bogdan Pytkowski – choroby wewnętrzne
dr n. med. Krzysztof Witkowski - chirurg naczyniowy
prof. dr hab. n. med. Bogdan Wojtyniak - biostatyk, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
–PZH
ks. dr hab. Jan Krokos prof. UKSW - duchowny
dr n. hum. Ewa Kujawa - filozof
mec. Dorota Sołtysik-Skórczyńska – prawnik
p. Danuta Sowa – pielęgniarka
mgr Alicja Suchecka – farmaceuta

W dniu 15 kwietnia 2015r. Komisja Bioetyczna wybrała ze swojego składu przewodniczącego
komisji będącego lekarzem i zastępcę przewodniczącego komisji nie będącego lekarzem:
Przewodnicząca Komisji Bioetycznej
- prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Zastępca Przewodniczącego Komisji Bioetycznej
- dr Bogdan Wojtyniak prof. nadzw. NIZP-PZH
Posiedzenie Komisji Bioetycznej zostało zaplanowane na dzień 13 maja br.

