PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ MNiSW, KONSULTACJE

Projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii jednostkom naukowym
Do połowy lipca br. potrwają konsultacje projektu rozporządzenia resortu nauki w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Rozporządzenie to ma wprowadzić m.in. nowe zasady
oceny jednostek naukowych bardziej uwzględniające zróżnicowanie osiągnięć i innowacyjność tych jednostek.
Link do projektu : http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia_projekty/projekt-rozporzadzenia-ministra-nauki-iszkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-kryteriow-i-trybu-przyznawania-kategorii-naukowej-jednostkom-aukowym.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projekt rozporządzenia w sprawie Diamentowego Grantu
Do 30 lipca trwają konsultacje projektu rozporządzeni o szczegółowych kryteria i trybie przyznawania środków
finansowych w ramach programu „Diamentowy Grant”. To specjalna ścieżka finansowania badań naukowych dla
najwybitniejszych studentów, otwierającą drogę do doktoratu i przyspieszenia kariery naukowej. Potrzeba wydania
rozporządzenia wynika ze zmian w ustawie o zasadach finansowania nauki.
Link
do
grantu.html

projektu: http://www.nauka.gov.pl/konsultacje/projekt-rozporzadzenia-w-sprawie-diamentowego-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu
przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub
prac rozwojowych
Na stronie internetowej MNiSW umieszczony jest projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje
służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.
Link do projektu: http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia_projekty/projekt-rozporzadzenia-ministra-nauki-iszkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-i-trybu-przyznawania-oraz-rozliczania-srodkowfinansowych-na-inwestycje-sluzace-potrzebom-badan-naukowych-lub-prac-rozwojowych.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------WESZŁY W ŻYCIE


4 lipca br. – Rozporządzenie MNiSW w sprawie Systemu Informacji o Nauce

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

FNP: Szkolenia z zakresu zarządzania innowacyjnym przedsiębiorstwem
Do 21 czerwca 2015 r. (Kraków), 3 sierpnia 2015 r. (Warszawa) oraz 1 września 2015 r. (Warszawa) trwają
zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania innowacyjnym przedsiębiorstwem (gra symulacyjna), które
organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz
pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu
mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia
doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.
Zgodnie z informacjami FNP podczas szkoleń poruszane będą następujące zagadnienia:
 formułowanie i wdrażanie strategii rozwoju,
 tworzenia modeli biznesowych,
 zarządzanie operacyjne, zarządzanie zasobami rzeczowymi, ludzkimi i finansowymi,
 zarządzanie strategiczne,
 zarządzanie finansami,
 zarządzanie ryzykiem i negocjacje,
 ochrona własności intelektualnej.
Szkolenia odbędą się w następujących terminach:
6-7 lipca 2015 r. w Krakowie,
8-9 lipca 2015 r. w Krakowie,
24-25 sierpnia 2015 r. w Warszawie,
26-27 sierpnia 2015 r. w Warszawie,
21-22 września 2015 r. w Warszawie,
23-24 września 2015 r. w Warszawie.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu będą miały zapewnione wyżywienie. Bezpłatny nocleg będą
miały zapewniony osoby z poza miast, w których odbywają się szkolenia. Zapisy na szkolenia prowadzone są za
pośrednictwem platformy https://szkolenia.fnp.org.pl/.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

PO WER: Inkubacja innowacji społecznych (Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15)
Od 1 września 2015 r. do 10 września 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu nr
POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na inkubację innowacji społecznych. Budżet konkursu wynosi 24 000 000 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 97%.
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:














podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i
nadzór nad tymi politykami,
administracja publiczna,
jednostki samorządu terytorialnego,
ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
instytucje rynku pracy,
instytucje pomocy i integracji społecznej,
szkoły i placówki systemu oświaty,
uczelnie,
przedsiębiorstwa,
partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
podmioty ekonomii społecznej,
organizacje pozarządowe,
federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Dopuszczalne jest składanie wniosków na wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na
szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w
czterech wybranych tematach:





przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej;
integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy;
kształcenie ustawiczne osób dorosłych;
usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie
internetowej organizatora http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/5460/Regulamin_konkursu_4_1_0615.pdf

Strona internetowa konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na inkubację innowacji społecznych
- http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-konkurs-na-inkubacje-innowacji-spolecznych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PO WER: Współpraca ponadnarodowa (Konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15)
Od 1 września 2015 r. do 11 września 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu nr
POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na współpracę ponadnarodową. Budżet konkursu wynosi 77 637 335,00 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 97%.
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:














podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i
nadzór nad tymi politykami,
administracja publiczna,
jednostki samorządu terytorialnego,
ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
instytucje rynku pracy,
instytucje pomocy i integracji społecznej,
szkoły i placówki systemu oświaty,
uczelnie,
przedsiębiorstwa,
organizacje pozarządowe,
podmioty ekonomii społecznej,
partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

W ramach naboru wniosków można starać się o dofinansowanie projektów z następujących tematów:









Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób o
niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych
oraz osób niepełnosprawnych.
Zwiększenie liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej
lub zwiększenie poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty administracji publicznej.
Godzenie ról zawodowych i życia rodzinnego.
Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw (w tym zarządzanie wiekiem).
Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.
Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia
zawodowego.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie
internetowej organizatora - http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-wspolpraca-ponadnarodowa/.

NARODOWE CENTRUM NAUKI
Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki: MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5
Do 15 września można składać wnioski w konkursach Narodowego Centrum Nauki, których łączna pula wynosi
180 mln zł. MAESTRO 7 przeznaczony jest dla doświadczonych badaczy, których projekty badawcze mogą
wykraczać poza dotychczasowy stan wiedzy. W HARMONII 7 finansowane będą badania we współpracy
międzynarodowej. W ramach SONATY BIS 5 możliwe będzie powołanie nowego zespołu badawczego do
zrealizowani projektu. Termin składania wniosków upływa 15 września 2015 r.

HORYZONT 2020
5 konkurs IMI2 – rejestracja na webinaria
1-14 lipca 2015 r.
Szanowni Państwo
Zachęcamy do udziału w webinariach organizowanych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia „Inicjatywa
Leków Innowacyjnych 2″ (IMI2 JU). W cyklu 7 szkoleń zostaną omówione tematy zaproponowane w Programie
Pracy. Ponadto jedno webinarium dedykowane będzie zasadom i procedurom konkursowym. W czasie trwania
webinarium można zadawać pytania online.
Tematy badawcze 5 konkursu są następujące:
 Patient perspective elicitation on benefits and risks of medicinal products from development through
the entire life cycle, for integration into benefit risk assessments by regulators and health technology
assessment bodies
 Diabetic kidney disease biomarkers (DKD-BM)
 Inflammation and Alzheimer’s disease (AD): modulating microglia function – focussing on TREM2 and
CD33
 Understanding the role of amyloid biomarkers in the current and future diagnosis and management of
patients across the spectrum of cognitive impairment (from pre-dementia to dementia)
 Evolving models of patient engagement and access for earlier identification of Alzheimer’s
disease: phased expansion study
 Apolipoprotein E (ApoE) biology to validated Alzheimer’s disease targets.
Więcej informacji na stronie KPK http://www.kpk.gov.pl/?p=24193

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Warsztaty „How to Innovate in Medtech?”
21 lipca 2015 r., Barcelona
Warsztaty „How to Innovate in Medtech, Experiences from EU and USA” będą poświęcone wymianie
doświadczeń i innowacjom w dziedzinie medycyny. Podczas spotkania zostaną omówione zagadnienia
refundacji usług medycznych, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w USA. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje na stronie http://www.biocat.cat/agenda/jornada-how-innovate-medtech-experiencesand-collaborations-eu-and-usa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dzień informacyjny "Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan"
18 września 2015 r., Bruksela
Komisja Europejska organizuje dzień informacyjny dla priorytetu „Zdrowie, zmiany demograficzne i
dobrostan”, podczas, którego zostanie omówiona tematyka konkursowa na lata 2016-2017. Udział w spotkaniu
jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja, która zostanie otwarta w połowie lipca.
Więcej informacji na stronie KPK http://www.kpk.gov.pl/?p=24458

Info day w Brukseli 18 września 2015
KE ogłosiła już informacje o dniu informacyjnym 18 września 2015 dotyczącym priorytetu: Zdrowie, zmiany
demograficzne i dobrostan, rejestracja zostanie otwarta w połowie lipca. Poniżej link do strony:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=7829B368-BCD2-7BA8-039C396F0C62FA5D
Wydarzeniem poprzedzającym dzień informacyjny będzie Brokerage event 17 września 2015, organizowany w
ramach projektu sieciowego HEALTH -NCP -NET 2.0 przy współpracy projektu Fi for Heaalth 2.0.
Zachęcamy do udziału gdyż jest to znakomita okazja do nawiązania nowych kontaktów . Udział w spotkaniu jest
bezpłatny ale rejestracja on-line jest obowiązkowa
Program oraz rejestracja zostaną ogłoszone na stronach projektu HEALTH -NCP -NET 2.0 w zakładce News
and Events: http://www.healthncp.net/news-and-events

STYPENDIA
Stypendia dla doktorantów i doktorów w Turcji
Od 14 września 2015 r. do 19 października 2015 r. będzie trwał nabór wniosków na stypendia dla
doktorantów i doktorów, którzy chcą prowadzić swoje badania w Turcji. Konkurs adresowany jest do młodych
naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy wybitnych
zagranicznych naukowców z tureckimi instytucjami naukowymi. Organizatorem konkursu jest Rada ds. Badań
Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK)

Strona internetowa konkursu na stypendia w Turcji –
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2216research-fellowship-programme-for-international-researchers

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wizyty studyjne w Nowej Zelandii
Do 31 lipca 2015 r. można przesyłać zgłoszenia na wizyty studyjne do Nowej Zelandii. Celem konkursu jest
promowanie współpracy w dziedzinie badań i innowacji pomiędzy naukowcami z Nowej Zelandii i Europy.
Oferta wyjazdów skierowana jest do naukowców zajmujących się naukami o zdrowiu.
Zgodnie z regulaminem konkursu wyjazd może trwać do pięciu dni i rozpocznie się 19 października 2015 r.
Naukowcom z krajów Unii Europejskiej organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów przelotu oraz pobytu w
wysokości do 4 200 euro.
Osoby zakwalifikowane do odbycia wizyty studyjnej w Nowej Zelandii w ramach Firenz Project zostaną
poinformowane do 14 sierpnia 2015 r.
Strona internetowa Firenz Project - http://frienz.org.nz/page/news.aspx?news=5787

KONKURSY
Innowacyjny Młody Naukowiec - nabór wniosków
Do 30 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach VII 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.

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.
Strona internetowa konkursu Innowacyjny Młody Naukowiec http://www.innowacyjni.mazovia.pl/innowator-mazowsza/vii-edycja-konkursu/nabor-wnioskow

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Iuventus Plus” V edycja konkursu we wrześniu
V edycja konkursu w ramach programu pn. „Iuventus Plus” zostanie ogłoszona 1 września 2015 r., z terminem
naboru wniosków do 31 października 2015 r.
Więcej informacji o programie „Iuventus Plus”na stronie http://www.nauka.gov.pl/iuventus-plus/

Skomplikowane i proste - konkurs dla młodych naukowców
Do 10 września 2015 r. można składać wnioski w ramach konkursu "Skomplikowane i proste. Młodzi
naukowcy o swoich badaniach", którego organizatorem jest miesięcznik "Forum Akademickie". Konkurs
adresowany jest do pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantów, którzy nie
ukończyli 35. roku życia. Pula nagród finansowych dla autorów trzech najlepszych prac wynosi 18 000 zł.

Zgłaszane artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe
uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs przyjmowane są teksty w
języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych
hasłem (wyraz, dwa wyrazy lub kombinacja liter i cyfr).
Dla osób, które zajmą trzy pierwsze miejsca, przewidziano nagrody finansowe, rzeczowe oraz
pokrycie kosztów udziału w kursach doszkalających. W ramach konkursu przyznane będą także cztery
wyróżnienia.
Strona internetowa konkursu - https://forumakademickie.pl/konkurs/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matsumae international foundation fellowship program
Do 31 sierpnia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego Matsumae international
foundation fellowship program. Konkurs skierowany jest do osób ze stopniem doktora, które chcą
przeprowadzić badania naukowe w Japonii.

Wnioskodawca musi spełniać następujące wymagania:
 wiek poniżej 49 lat;
 znajomość języka angielskiego lub japońskiego umożliwiająca komunikację i prowadzenie
badań;
 stopień naukowy doktora;
 ugruntowana pozycja naukowa w swoim kraju oraz zadeklarowany powrót do kraju
macierzystego po zakończeniu stypendium;
 brak wcześniejszego pobytu w Japonii.
Preferowane będą wnioski dotyczące badań z zakresu nauk przyrodniczych, inżynierii oraz medycyny.
Strona internetowa Matsumae international foundation fellowship program - http://www.mifjapan.org/fellowship/announcement/?hl=en

