KOMUNIKATY
Szanowni Państwo
Kierownicy Klinik/Zakładów CMKP
W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia procedury składania wniosków o przyznanie
jednostkom organizacyjnym CMKP środków na finansowanie programów badawczych w 2020
roku, zgodnie z Zarządzeniem nr 158/2018 w sprawie Regulaminu podziału i wydatkowania subwencji
na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w
Warszawie, przypominam, iż wnioski na rok 2020 Kierownicy jednostek składają w Dziale Obsługi
Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku (wersja
papierowa + elektroniczna na adres email: nauka@cmkp.edu.pl). W tym samym terminie składane są
Raporty z realizacji Programów badawczych w roku 2019, z uwzględnieniem cząstkowych Projektów
badawczych.
Dodatkowe informacje, regulaminy oraz formularze raportów i wniosków dostępne są na stronie
internetowej CMKP w zakładce „Działalność naukowa” → "Dział Obsługi Działalności Naukowej i
Współpracy z Zagranicą” → "Finansowanie badań naukowych w CMKP”. Informacji dodatkowych
udziela: p. L. Harmoza tel. (22) 56 01 061; J. Miernik tel. (22) 56 01 060; email: nauka@cmkp.edu.pl).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opus 17, Preludium 17 - są wyniki konkursów!
Z przyjemnością informujemy o przyznaniu grantu badawczego dr hab. J. Dobruchowi, prof. CMKP na
kwotę 1 793 319, 00 PLN (konkurs OPUS 17). Tytuł projektu: „Ocena mikrobiomu pęcherza i zmian
molekularnych w poszukiwaniu zależnego od płci podłoża różnic klinicznych w przebiegu raka
urotelialnego pęcherza moczowego”.
Serdecznie gratulujemy!
Oficjalna informacja o przyznanych grantach znajduje się na stronie internetowej NCN.

NARODOWE CENTRUM NAUKI
Aktualnie otwarte konkursy
 OPUS 18
 PRELUDIUM 18
 SONATA 15
 PRELUDIUM BIS 1
 IdeaLab
 MOZART
 TANGO 4
 BiodivClim
Informujemy, że w systemie ZSUN/OSF są dostępne formularze wniosków dla konkursów OPUS 18,
PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1 oraz IdeaLab „Managing threats”.

Wnioski składamy do 16 grudnia br.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
Program BioLAB
Program BioLAB to program pozwalający studentom nauk biologiczno-chemicznych na odbycie
rocznego stażu w laboratorium znajdującego się w jednej z czterech instytucji w USA (University of
Virginia, University of Chicago, University of Texas, Oklahoma Medical Research Foundation).
Program BioLAB to przede wszystkim możliwość uczestniczenia w ważnych, aktualnych projektach
badawczych pod okiem doświadczonych naukowców, a w niektórych przypadkach także wykorzystanie
wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej. Oprócz tego uczestnicy
Programu otrzymują:





Stypendium w wysokości $26 500 – $28 000 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
utrzymania oraz pełne ubezpieczenie medyczne.
Pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa
student).
Przygotowanie do wyjazdu prowadzone przez pracowników Komisji oraz absolwentów
programu.
W przypadku Oklahoma Medical Research Foundation – również zwrot kosztów podroży.

Absolwentów programu jest ponad 300. Każdego roku na program wyjeżdża około 45 osób. Wielu
absolwentów wyjeżdża na studia doktoranckie za granicę, ale wielu z nich wraca również do Polski,
gdzie szukają dla siebie perspektyw.
Lista tematów, którymi w ostatnich latach zajmowali się stypendyści tego
programu: https://drive.google.com/drive/folders/1oexY8X9GsGBmBKlUbUWqSjvJu6_nq3pu

INNE KONKURSY
Konkurs na centra referencyjne EIP Aktywnego i Zdrowego Starzenia
W związku z małym udziałem ośrodków z kilku krajów europejskich (w tym z Polski) konkursem na
centra referencyjne Europejskiego Innowacyjnego Partnerstwa dla Aktywnego i Zdrowego
Starzenia, otwarty został konkurs „rozszerzony” – skierowany szczególnie m.in. do nas (Polska), dając
kolejną możliwość aplikowania.
Nabór ten jest otwarty do 16 grudnia 2019.
Jakie są korzyści z bycia centrum referencyjnym?








Nawiązanie współpracy międzynarodowej i tworzenie sieci kontaktów w dynamicznej,
innowacyjnej społeczności.
Rozwój i ewolucja wewnętrznego systemu regionalnego poprzez wzajemne uczenie się.
Wzmocniony nadzór strategiczny i lepsze ukierunkowanie.
Możliwość stania się katalizatorem w regionie, który będzie angażować innych interesariuszy
do wspólnej pracy nad rozwojem innowacyjnych rozwiązań.
Możliwość poszerzenia wachlarza świadczonych usług.
Wkład w rozwój regionalnych strategii na rzecz innowacji, gospodarki i inteligentnej
specjalizacji.
Status obiektu referencyjnego zapewnia regionom i obszarom uczestnictwo w sieci i większą
wiarygodność w zakresie tworzenia konsorcjów i wniosków dotyczących programów
finansowania KE.

Wiadomość o konkursie znajduje się na stronie KPK: https://www.kpk.gov.pl/?p=50498
Będą 2 webinaria dla zainteresowanych złożeniem wniosków:



26 listopada 2019 r. między 10:00 a 12:00. REJESTRACJA.
10 grudnia 2019 r. między 10:00 a 12:00. REJESTRACJA.

Uzyskanie tytułu ośrodka referencyjnego (Refernce Sites) – daje europejskie „potwierdzenie” jakości
i zwiększająca rozpoznawalność, tak jak logo HR. Zwiększa szanse współpracy i zainteresowania
europejskiego.

