FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Fast Track to Innovation 2016
100 000 000 euro wynosi budżet konkursu Fast Track to Innovation w 2016 r. Pieniądze zostaną przeznaczone
na innowacje, które wykazują wysoki potencjał do wdrożenia na rynku oraz mają szansę na sukces. Najbliższy
nabór wniosków trwa do 1 czerwca 2016 r.
Z wnioskami w ramach Fast Track to Innovation mogą występować konsorcja, w skład których wchodzi od
trzech do pięciu partnerów z krajów członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych z Horyzontem 2020.
Planowana przeciętna wielkość grantu w ramach konkursu wynosi 3 000 000 euro, przy wsparciu Komisji
Europejskiej na poziomie 1 000 000 - 2 000 000 euro. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70%.
Podmioty non for profit (m.in. uniwersytety, instytuty badawcze) mogą ubiegać się o dofinansowanie na
poziomie 100%.
Maksymalny czas trwania projektu wynosi 36 miesięcy. W skład konsorcjum składającego wniosek mogą
wchodzić wszystkie typy podmiotów prawnych.
Nabór wniosków w 2016 r. w ramach tzw. szybkiej ścieżki będzie prowadzony jeszcze w dwóch terminach:



do 1 czerwca 2016 r.;
do 25 października 2016 r.

Szczegółowe informacje o programie Fast Track to Innovation można znaleźć na stronie internetowej Krajowego
Punktu Kontaktowego - http://www.kpk.gov.pl/?page_id=14926

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Środki na polsko-niemiecką wymianę osobową na lata 2017-2018
Do 30 czerwca 2016 r. można składać wnioski w ramach wspólnego programu Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego i Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na wymianę akademicką przy
realizacji projektów badawczych na lata 2017-2018. Celem programu jest wsparcie mobilności naukowców
między Polską a Niemcami.
Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku jest przygotowanie przedsięwzięcia naukowego, które będzie
realizowane wspólnie przez naukowców z obu krajów. We wniosku należy przedstawić szczegóły tego
przedsięwzięcia: cel naukowy, zakres, nowe elementy w zakresie współpracy naukowej polsko-niemieckiej.
W ramach przyznanych środków pokrywane są tylko koszty podróży i krótkich pobytów naukowców w kraju
partnera. Maksymalny jednorazowy czas pobytu u partnera, który podlega wspieraniu, to: 1 miesiąc dla
naukowców i 2 miesiące w przypadku studentów, absolwentów i doktorantów.
Strona polska pokrywa koszty podróży członków polskiego zespołu naukowego do Niemiec i koszty pobytu
niemieckich partnerów w Polsce. Strona niemiecka pokrywa koszty podróży członków zespołu niemieckiego do
Polski i koszty pobytu polskich partnerów w Niemczech. Strona przyjmująca pokrywa również koszty podróży
gości po swoim kraju, jeżeli są one związane z realizacją projektu.
Maksymalne wsparcie finansowe jednego projektu przez DAAD wynosi 7 500 euro rocznie. Wsparcie
finansowe DAAD dla nauczycieli akademickich i młodych naukowców po doktoracie wynosi odpowiednio:




82 euro/ dzień przy pobycie do 22 dni;
1 840 euro przy pobycie od 23 dni do jednego miesiąca.

Dla studentów, absolwentów i doktorantów wsparcie to wynosi odpowiednio:



41 euro/dzień przy pobycie do 22 dni;
1 000 euro przy pobycie od 23 dni do jednego miesiąca.

Informacja o naborze wniosków na stronie MNiSW - http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wnioski-na-lata2017-2018-na-wymiane-osobowa-w-ramach-programu-wykonawczego-z-daad.html

STYPENDIA, KONKURSY, NAGRODY
Innowacja jest kobietą - VI edycja konkursu
Do 30 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach szóstej edycji konkursu Innowacja jest kobietą, którego
organizatorem jest Fundacja Kobiety Nauki. Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnego autorskiego lub
współautorskiego rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania.
Zgodnie z regulaminem konkursu kompletne zgłoszenie musi zawierać następujące dokumenty:




CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych;
krótki opis projektu (do 1 strony);
opis implementacji (do 1 strony).

W VI edycji konkursu przyznane zostaną dwie nagrody. Zwycięskie wynalazki będą prezentowane podczas
Międzynarodowych Targów Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2016 w Norymberdze.
Zgłoszenia należy przesyłać mailem na adres kontakt@kobietynauki.org. Organizatorki konkursu proszą o
dodanie do maila tematu KONKURS.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie
internetowej organizatora https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrb2JpZXR5bmF1a3xneDo1
M2RlYjYzYTAxZjM2NGNj

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------XV edycja konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy
Naukowa Fundacja Polpharmy inicjuje i finansuje badania w dziedzinie medycyny i farmacji. Aktualnie otwarta
jest XV edycja konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji. Tematem są „Testy
diagnostyczne i metody oznaczania biomarkerów w medycynie i farmacji”. O grant mogą ubiegać się
młodzi naukowcy. Wnioski należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy:
fundacjaXVkonkurs@polpharma.com i pocztową na adres Naukowej Fundacji Polpharmy, ul. Bobrowiecka 6,
00-728 Warszawa do dnia 1 czerwca 2016 r.
Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia znajdują się na stronie internetowej Fundacji:
www.polpharma.pl/fundacja.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. edycja Nagród Naukowych tygodnika Polityka
Do 19 czerwca 2016 r. można przesyłać zgłoszenia do 16. edycji Nagród Naukowych tygodnika Polityka. W
ramach konkursu przyznanych zostanie pięć stypendiów dla młodych naukowców w wysokości 30 000 zł każde
i dziesięć nagród finałowych.
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.

Więcej informacji można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest nas stronie internetowej organizatora http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1515712,1,regulamin-przyznawaniastypendiow.read

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Młodzi Zdolni 2016 – Mój pomysł dla Polski
Do 14 kwietnia 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Młodzi Zdolni 2016 – Mój pomysł dla Polski.
W konkursie mogą mogą wziąć udział osoby urodzone w 1986 r. i młodsze, pełnoletnie w chwili składania
wniosku. Celem konkursu jest wsparcie młodych ludzi zainteresowanych rozwojem i praktycznym
zastosowaniem nauki oraz promocja nowatorskich pomysłów.
Zgodnie z regulaminem przedmiotem konkursu są pomysły na prace badawcze//badania, które mogą być
zrealizowane w Polsce, oraz których wyniki mogą być wykorzystane w Polsce. Dopuszcza się, aby zgłaszane
planowane do realizacji przedsięwzięcia były elementem większej całości, na przykład pracy doktorskiej lub
magisterskiej. Do konkursu można zgłaszać projekty dotyczące dowolnej dziedziny nauki.
Przy wyborze laureatów pod uwagę będzie brane:


znaczenie projektu dla jednego lub więcej z poniższych obszarów:

1.
2.
3.
4.

kraju lub jego wyodrębnionej części (np. regionu, miasta);
społeczeństwa;
jednej lub więcej gałęzi gospodarki;
rozwoju określonej dyscypliny naukowej;





możliwość praktycznego wykorzystania wyników;
oryginalność pomysłu;
efektywność (nakłady wobec przewidywanego efektu).

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie
internetowej organizatora - http://mlodzi-zdolni.wprost.pl/regulamin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Forum Karier Naukowych, 23 kwietnia 2016 r., Warszawa
FKN to wydarzenie mające na celu bezpośrednie wsparcie naukowców w zarządzaniu ich karierą. W trakcie
FKN dyskutowane będą polskie i zagraniczne rozwiązania dotyczące karier, które proponują naukowcom
zarówno
instytucje
sektora
publicznego
jak
i
podmioty
prywatne.
Zapraszamy!
http://www.forumkariernaukowych.pl/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nabór do programu „POWROTY”
Do 15 kwietnia 2016 r. trwa nabór wniosków do programu „POWROTY” FNP. Program jest skierowany do
osób ze stopniem naukowym doktora, którzy powracają do prowadzenia badań naukowych po okresie przerwy
trwającej nie krócej niż 9 miesięcy.
Więcej informacji na stronie http://www.fnp.org.pl/nauka-po-przerwie-rusza-nabor-do-programu-powroty/

INNE
Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych - Badania kliniczne – dialog
dla przyszłości”
Data: 31 maja 2016r. (wtorek)
Miejsce: Aula Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Ks. Trojdena 2a,
Warszawa
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Rejestracja od 18 kwietnia 2016r. - liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
http://www.dzienbadanklinicznych2016.evenea.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych
Udostępnianie wyników badań klinicznych – przywilej czy obowiązek?
20 maja 2016 r.,(piatek) godz. 10.00-16.00
Miejsce konferencji:

Kraków

Organizatorzy:
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Wydział Lekarski
Ośrodek Przeglądów Systematycznych Cochrane Polska
Dział Kliniczny, Sekcja ds. Badań Klinicznych UJCM
we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w obszarze platformy medycznej POLCRIN
Udział w konferencji jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje nt. konferencji:
http://www.mdbk.cm-uj.krakow.pl

