FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Otwarto cztery konkursy w Human Brain Project
Human Brain Project to ambitna 10-letnia inicjatywa badawcza i część programu przewodniego UE (EU
flagship program). HBP opracowuje innowacyjną infrastrukturę ICT (wspólna platforma HBP), która pomoże
neurobiologom i badaczom klinicznym integrować dane i wiedzę o mózgu na wszystkich szczeblach organizacji
przestrzennej i czasowej. Wykorzystując szczegółowe cyfrowe przedstawienia, rekonstrukcje i symulacje, które
ma na celu dostarczenie narzędzi tysiącom naukowców, aby przyspieszyć rozumienie funkcjonowania ludzkiego
mózgu i jego choroby.
HBP poszukuje potencjalnych nowych partnerów do składania propozycji (wniosków), które bezpośrednio
przyczynią się do rozwoju platform HBP (które ostatecznie stanie się platformą HBP-Joint) i zwiększą zakres ich
stosowania pod względem neurologii i badań klinicznych. Wybrane jednostki zostaną partnerami w Konsorcjum
HBP. Projekty będą realizowane od kwietnia 2018 r. do marca 2020 r. (Etap SGA2).
Z przyjemnością informujemy, że 4 konkursy zostały otwarte 10 lipca br.:
For call specific questions, please use the dedicated email addresses, as listed below.
1. Co-designing the HBP digital infrastructure for advancing the understanding of multilevel brain organisation
(EUR 1,839,424.00; split between two selected proposals).
Further details on the Call and submission process can be found here.
For questions regarding this CEoI please email: codesigning-hbp@opencalls.humanbrainproject.eu
2. Coordination of Data Protection in the HBP (EUR 318,750.00; one proposal will be selected).
Further details on the Call and submission process can be found here.
For questions regarding this CEoI please email: data-protection@opencalls.humanbrainproject.eu
3. Modelling Allosteric Drugs (EUR 225,000.00; one proposal will be selected).
Further details on the Call and submission process can be found here.
For questions regarding this CEoI please email: drug-design@opencalls.humanbrainproject.eu
4. Coordination of Gender Equality Activities (156,250.00 EUR; one proposal will be selected).
Further details on the Call and submission process can be found here.
For questions regarding this CEoI please email: gender-equality@opencalls.humanbrainproject.eu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Badacz komórek nowotworowych szuka partnera w ramach konkursu Twinning
Dr Elisabetta Rovida z uniwersytetu we Florencji poszukuje partnera w ramach konkursu Twinning. Obszary
zainteresowań badaczki: nauki biologiczne, zdrowie, nowotwory, terapia molekularna, mechanizmy oporności.
Więcej informacji oraz CV znajduje się http://www.ncpwidenet.eu/2017/06/08/twinning-partner-search/
Wnioski w konkursie przyjmowane są do 15 listopada 2107 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundusze Norweskie oferują granty wspomagające rynek pracy dla młodych
EEA (European Economic Area) Grants i Norway Grants zapraszają do składania wniosków do
ponadnarodowych projektów w ramach Funduszu na rzecz Zatrudniania Młodzieży. Nowo utworzony Fundusz
ma na celu wspieranie działań promujących zatrudnienie wśród młodzieży w Europie. Działania nakierowane są
na młodych ludzi w wieku od 15 do 29 lat, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 25-29 lat. Projekty
powinny proponować rozwiązania dla:

• Osób długotrwale bezrobotnych,
• Osób zniechęconych, którzy przestali szukać pracy,
• Kobiet opiekujących się dziećmi lub ubezwłasnowolnionymi dorosłymi,
• Mniejszości etnicznych, w tym Romów,
• Osób ubiegających się o azyl,
• Osób nisko wykwalifikowanych,
• Osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i niepełnosprawnych.
Do składania wniosków zachęcane są podmioty z: Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii,
Grecji, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Słowenii. Dodatkowo kwalifikują
się podmioty z Irlandii, Włoch i Hiszpanii.
Do projektu muszą przystąpić jednostki z co najmniej dwóch krajów; kraj będący beneficjentem musi być
głównym partnerem.
Na projekty w ramach tego Funduszu przeznaczono 60,6 mln euro. Kwota dotacji w ramach projektu nie może
być mniejsza niż 1 mln euro. (Nie jest to maksymalna kwota dotacji na projekt).
Wybór projektu odbywa się w procedurze dwuetapowej:
1. Zaproszenie do składania wniosków, w ramach którego przedkładane są wyłącznie koncepcje dotyczące
projektów ponadnarodowych. Należy je złożyć do 1 sierpnia 2017 r.
2. Wnioskodawcy, którzy spełnią kryteria dopuszczenia zostaną zaproszeni do złożenia pełnego wniosku.
Termin składania pełnych wniosków upływa 1 listopada 2017 r.
Dokładny opis procedury znajduje się tutaj: EEA+and+Norway+Grants+Fund+for+Youth+Employment++Call+for+Proposals
Propozycje należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu operatora funduszu (EGREG).

NARODOWE CENTRUM NAUKI
Sonata 13, Sonata Bis 7, Harmonia 9, Maestro 9 – trwa nabór wniosków
Do 15 września 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursów Sonata 13, Sonata Bis 7, Harmonia 9 oraz
Maestro 9, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które
obejmują badania podstawowe.
SONATA 13 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
posiadające stopień naukowy doktora. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień
naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która stopień doktora zdobyła w terminie od 1 stycznia 2010 r. do 31
grudnia 2015 r. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na
zasadach określonych w Kodeksie pracy.
SONATA BIS 7 - Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego,
realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy
doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Liczy się rok kalendarzowy, a nie
konkretny dzień. Zgłaszany projekt może trwać 36, 48 lub 60 miesięcy.
HARMONIA 9 - Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Zgodnie
z wymaganiami konkursu kierownik projektu musi realizować go w polskiej instytucji naukowej oraz
zaangażować w wykonanie projektu naukowca z zagranicznej instytucji naukowej. W ramach grantu Harmonia
można także finansować badania
 w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
 w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
 przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń
badawczych.
Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Wysokość finansowania na cały czas realizacji projektu
nie może przekroczyć:
 500 000 zł dla projektów trwających 12 miesięcy;
 1 000 000 zł dla projektów trwających 24 miesiące;
 1 500 000 zł dla projektów trwających 36 miesięcy.
Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Harmonia wynosi 40 mln zł.
MAESTRO 9 - Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację
pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza

dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Kluczową rolę w konkursie
Maestro odgrywa dotychczasowy dorobek naukowy kierownika zgłaszanego projektu. Zgłaszany projekt może
trwać 36, 48 lub 60 miesięcy.
Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs na polsko-litewskie projekty Daina
Od 15 września 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na polskolitewskie projekty badawcze w ramach konkursu Daina. Konkurs organizowany będzie przez przez Narodowe
Centrum Nauki wspólnie z litewską agencją finansującą badania naukowe Lietuvos mokslo taryba.
Zgodnie z informacjami NCN Do konkursu będą mogły być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów
badawczych:
 które obejmują badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie
paneli NCN;
 których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy;
 które uwzględniają zasady określone w warunkach konkursu w zakresie kosztów w projektach
badawczych finansowanych w konkursie DAINA;
 których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu
badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł;
 których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji litewskiej części projektu
badawczego nie może przekraczać 80 000 euro (projekty 2-letnie) lub 120 000 euro (projekty 3-letnie);
 w których kierownik polskiego zespołu badawczego posiada co najmniej stopień naukowy doktora.
W ramach projektu będzie można zaplanować m.in. środki na zatrudnienie kierownika z wynagrodzeniem
nieprzekraczającym 190 tys. zł rocznie oraz środki na zatrudnianie osoby na stanowisku typu post-doc.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2018 r. Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się zaś we
wrześniu 2018 r.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCN.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NCN zapowiada nowe międzynarodowe konkursy
W sierpniu Narodowe Centrum Nauki uruchomi nabory wniosków w dwóch nowych konkursach
międzynarodowych - HERA oraz EqUIP. Będzie to okazja do zdobycia środków na międzynarodowe projekty
badawcze dla naukowców z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.
Konkurs HERA (Humanities in the European Research Area) adresowany będzie do przedstawicieli nauk
humanistycznych. Roboczy temat planowanego do otwarcia konkursu to: Public spaces: culture and integration
in Europe. Zgłaszany projekt będzie musiał być realizowany przez co najmniej cztery zespoły, które pochodzą z
co
najmniej
czterech
krajów
biorących
udział
w
konkursie.
W konkursie HERA mogą brać udział zespoły z następujących krajów:
 Austria,
 Belgia (Walonia),
 Chorwacja,
 Czechy,
 Dania,
 Estonia,
 Finlandia,
 Francja,
 Hiszpania,
 Holandia,
 Irlandia,
 Islandia,
 Litwa,
 Luksemburg,
 Łotwa,
 Niemcy,










Norwegia,
Polska,
Słowacja,
Słowenia,
Szwajcaria,
Szwecja,
Wielka Brytania,
Włochy.

Konkurs EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities) adresowany będzie do badaczy z
zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Temat konkursu Sustainability, equity, wellbeing and cultural
connections ma zaowocować badaniami prowadzonymi przez naukowców z Indii i Europy. Składane wnioski
powinny dotyczyć istotnych kwestii społecznych znaczących dla krajów europejskich oraz Indii.
Zgłaszany projekt będzie musiał być realizowany przez co najmniej trzy zespoły, które pochodzą z co najmniej
trzech krajów biorących udział w konkursie. Udział zespołu z Indii jest obowiązkowy.
W konkursie EqUIP mogą brać udział zespoły z następujących krajów:
 Finlandia,
 Francja,
 Indie,
 Norwegia,
 Polska,
 Słowenia,
 Wielka Brytania.
Szczegółowe informacje o konkursach HERA i EqUIP można znaleźć na stronie internetowej NCN.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
PO IR: Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.4 "Projekty
aplikacyjne" (Konkurs 1/4.1.4/2017)
Od 18 września 2017 r. do 18 grudnia 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania
naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" (Konkurs 1/4.1.4/2017). Budżet
konkursu wynosi 200 mln zł.
Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu, które
obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w
rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014. projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w
którego skład mogą wchodzić:
 co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i
upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z
zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie
na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy oraz
 co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln zł.
Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 mln zł.
Strona internetowa konkursu 1/4.1.4/2017: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142017projekty-aplikacyjne/

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
Stypendia w Polsce dla niemieckich naukowców
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła właśnie dwudziesty pierwszy konkurs o Polskie Honorowe
Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy mogą
przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe.

Do 2 października br. kandydatów do stypendium mogą zgłaszać polscy naukowcy.
Stypendium ma na celu uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów oraz stymulowanie długofalowej
współpracy między polskimi i niemieckimi badaczami. Stanowi ono odpowiednik Humboldt-Forschungspreis,
prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta.
Stypendium im. A. von Humboldta mogą otrzymać aktywni naukowo, wybitni niemieccy uczeni, którzy chcą
przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Kandydatów zgłaszać mogą wyłącznie polscy
naukowcy. Wysokość stypendium wynosi 4 000 € miesięcznie. Pobyt naukowy w Polsce w ramach stypendium
Humboldta może trwać od 3 do 6 miesięcy.
Konkurs jest skierowany do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki. Wnioski – składane w języku
angielskim – oceniają niezależni recenzenci będący ekspertami w dziedzinie reprezentowanej przez kandydata.
Laureatów wybiera Zarząd Fundacji, kierując się ocenami recenzentów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na
początku 2018 r.
Program jest realizowany na podstawie porozumienia z 1995 r. pomiędzy FNP a Fundacją Humboldta.
Kontakt prasowy: Dominika Wojtysiak-Łańska, tel. 022 845 95 41; 698 931 944,
dominika.wojtysiak@fnp.org.pl

email:

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

First Team, Homing, Powroty - nabór wniosków
Od 1 sierpnia 2017 r. do 2 października 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach kolejnej edycji
konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. First Team, Homing oraz Powroty. W ramach konkursów
możliwe będzie uzyskanie środków na finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez
doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej (First Team), finansowanie projektów o charakterze staży
podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy (Homing) oraz
finansowanie powrotów do pracy w B+R (Powroty).
Poniżej szczegółowe opisy nowych konkursów:
FIRST TEAM - w ramach konkursu wybitni młodzi naukowcy z całego świata uzyskają możliwość prowadzenia
projektów w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej
innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36
miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 2 000 000 zł.
HOMING - w ramach konkursu będzie można uzyskać środki na finansowanie przełomowych projektów o
charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich
narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego
pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej
innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 24
miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 800 000 zł.
POWROTY - w ramach konkursu będzie można uzyskać środki na finansowanie innowacyjnych projektów o
charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich
narodowości), powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub
przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera
naukowego. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 24 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna
przekraczać 800 000 zł.

KONKURSY, STYPENDIA, INNE
PFRON: Konkurs na pracę magisterską i doktorską
Do 7 sierpnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XIV 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.

Prace przyjmowane są w trzech kategoriach tematycznych:
 rehabilitacja społeczna;
 rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym;
 rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).
Organizatorzy przygotowali dla autorów najlepszych prac magisterskich w każdej kategorii tematycznej
następujące nagrody:
 I miejsce - 5 000 zł;
 II miejsce 3 000 zł;
 III miejsce - 2 000 zł.
Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzyma nagrodę finansową w wysokości 7 000 zł. Organizatorzy mogą
przyznać także wyróżnienia.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie
internetowej organizatora.
Strona internetowa konkursu PFRON na najlepsze prace magisterskie i doktorskie http://nowastrona.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/xiv-edycja-ogolnopolskiego-konkursuotwarte-drzwi/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innowacyjny Młody Naukowiec 2017 - nabór wniosków
Do 25 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach IX edycji konkursu Innowator Mazowsza. W ramach
konkursu wybrana zostanie m.in. osoba, której przyznany zostanie tytuł Innowacyjnego Młodego Naukowca.
Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody finansowe o łącznej wysokości 37 500 zł.
Zgodnie z regulaminem konkursu:
Za innowacje w nauce nagrodzeni będą młodzi, kreatywni naukowcy z Mazowsza w wieku do 39 lat, z
zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich 3 lat, których prace
zawierają innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania.
Dla laureatów konkursu przygotowano następujące nagrody finansowe:




I miejsce - 15 000 zł brutto;
II miejsce - 12 500 zł brutto;
III miejsce - 10 000 zł brutto.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie
internetowej organizatora.
Strona internetowa konkursu Innowacyjny Młody Naukowiec
https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/informator-mazowsza/ix-edycja-konkursu.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

