WYNIKI KONKURSÓW NCN
Opus 13, Preludium 13 - są wyniki konkursów!
Z przyjemnością informujemy o przyznaniu grantu badawczego mgr inż. Sylwii W. Pabian z Zakładu Cytologii
Klinicznej CMKP na kwotę 179 556,00 PLN (konkurs PRELUDIUM 13). Serdecznie gratulujemy!
Oficjalna informacja o przyznanych grantach znajduje się na stronie internetowej NCN.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Centrum badawcze z Izraela poszukuje partnerów do projektu z obszaru Zdrowie
Gertner Institute For Epidemiology And Health Policy Research LTD z Izraela poszukuje partnerów
zainteresowanych współpracą w projekcie, którego celem jest wzmocnienie możliwości zastosowania
medycyny personalizowanej w aktualnej sytuacji obciążenia mieszkańców Europy licznymi chorobami
współistniejącymi.
Projekt: SC1-BHC-25-2019: Demonstration pilots for implementation of personalised medicine
Profil partnera: http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/Description-of-P-emPower.pdf
Termin składania wniosku (pierwszy etap w dwuetapowym konkursie) do Komisji Europejskiej – 2
października
2018.
Dodatkowe
informacje
na
stronie
KPK:
https://www.kpk.gov.pl/?p=40401&znewsletter=22listopada2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wkrótce nowy konkurs programu AAL: ICT for ageing well
W lutym 2018 r. zostanie ogłoszony nowy konkurs programu Active and Assisted Living Programme (AAL).
Tematyka konkursu będzie kontynuacją akcji Smart Solutions for Ageing well. AAL to program badawczorozwojowy, który wspiera projekty wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), by
poprawić jakość życia ludzi starszych i jest kontynuacją realizowanego w latach 2008-2013 programu Ambient
Assisted Living Joint Programme.
Program jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu 2020, a jego planowany budżet
wynosi 700 mln euro. Więcej informacji na temat konkursu na stronie: http://www.aal-europe.eu/wpcontent/uploads/2017/11/AAL-Call-Text-2018-Pre-announcement-final.pdf
Wszelkich informacji na temat programu udziela NCBiR: Renata Kapera renata.kapera@ncbr.gov.pl, tel.: +48
22 39 07 435
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-Rare 3 - Nabór wniosków
Od 7 grudnia 2017 r. do 6 lutego 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach IV międzynarodowego
konkursu organizowanego w ramach programu E-Rare-3. Celem konkursu jest finansowanie badań związanych
z zagadnieniami z zakresu chorób rzadkich.
Projekty zgłaszane do konkursu muszą dotyczyć badań z następującego zakresu:



Combined multi-omics approaches that complement genomics-based gene discovery strategies and that
are driven by a lead hypothesis.
 Functional validation of clinical or biological inferences obtained from “-omics” results.
 Application of “-omics” approaches to rare diseases for which the gene(s) is/are known to enable
insight into disease pathophysiology.
 Development and application of concepts and methods for pathogenic read-outs of disease groups
which can be used as “blue print” to discover new disease genes and inform pathomechanism.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANSVAC Open Call reminder
Szanowni Państwo,
Poniżej informacja odnośnie otwartej infrastruktury jeszcze do 15 grudnia br. związanej ze szczepionkami.
Jeżeli, ktoś z Państwa jest zainteresowany to proszę o kontakt bezpośrednio z: transvacinfo@euvaccine.eu
Dear Stakeholders,
The first cut-off date for proposal submission for the open TRANSVAC Call is on 15 December 2017. For
those interested to apply, we encourage you to visit our website (www.transvac.org) or to contact us for
further information (transvacinfo@euvaccine.eu).
With our best regards,
The TRANSVAC team
TRANSVAC: European Vaccine Research and Development Infrastructure
Open Call for Vaccine Development Services TRANSVAC is a new infrastructure project - funded by the
European Commission in the context of Horizon 2020 - that aims to accelerate the development of effective
vaccines urgently needed to address European and global health challenges with the ultimate goal to build an
efficient and sustainable collaboration of experts and facilities to catalyse vaccine research in Europe.
TRANSVAC will offer high-quality technical services to support the development of prophylactic and
therapeutic vaccines for both human and animal use. These services are not restricted to any disease in particular.
Except for the few cases indicated on the website, services will be offered free of charge! Academic and nonacademic research groups, SMEs and industries can apply but only to service infrastructures outside their own
country.
The call for application was launched on 15 October 2017 and will remain open for the duration of the project
(until April 2022) or until all services have been exhausted. Applications can be submitted at any time and will
be processed at pre-defined cut-off dates occurring every four months. The first cut-off date is on 15 December
2017. Users of the services will be selected via an independent scientific peer review process. The selected
projects will then be able to commence work within TRANSVAC shortly after notification.
For more information about the services offered by TRANSVAC, the eligibility criteria and the application
process,
as
well
as
to
download
the
application
form,
please
visit:
www.transvac.org
If you have any specific questions, you can contact the project management team at:
transvacinfo@euvaccine.eu

NARODOWE CENTRUM NAUKI
Najważniejsze zmiany w regulaminie i warunkach przeprowadzania konkursów OPUS i
PRELUDIUM
OPUS
- podwyższono koszty pośrednie do 40%

- w dokumencie Koszty w projektach badawczych „Członek zespołu naukowego zatrudniony na podstawie
umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy nie może otrzymywać dodatkowego
wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej” Z oświadczenia NCN w tej sprawie wynika, że
wynagrodzenia dodatkowe mogą być wypłacane np. na podstawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego.
PRELUDIUM
Koszty pośrednie w konkursie PRELUDIUM zostały podwyższone i obecnie nie mogą przekraczać 40%
wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i
oprogramowania. W wyniku tej zmiany w konkursie PRELUDIUM 14 zwiększono wartość górnego limitu
finansowania projektów badawczych:
 z 60 do 70 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
 ze 120 do 140 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
 ze 180 do 210 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.
Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 grudnia 2017 r.
Sprawa wynagrodzeń w projekcie została uregulowana Zarządzeniem Nr 143/2017 Dyrektora CMKP z dnia 8
listopada 2017 roku, w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagrodzeń dla pracowników wykonujących pracę, ma
rzecz projektów finansowanych z przychodów własnych w tym źródeł zagranicznych nie podlegających
zwrotowi".
Powyższe Zarządzenie odnajdziecie Państwo w witrynie Repozytorium, w folderze Sprawy osobowe, płace i
sprawy socjalne, w katalogu Wynagrodzenia, w katalogu Regulamin wynagrodzeń ze środków UE oraz innych
źródeł zagranicznych.

PREZENTACJA ZE SPOTKANIA ZE STUDENTAMI STUDIÓW DOKTORANCKICH
CMKP
W dniu 22 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie ze studentami studiów doktoranckich CMKP.
Temat spotkania: Konkursy, programy i stypendia dla młodych naukowców i osób rozpoczynających
karierę naukową. Dlaczego warto ubiegać się o finansowanie i na co warto zwrócić uwagę przy
składaniu wniosków?
Prezentacja ze spotkania znajdą Państwo na stronie: http://www.cmkp.edu.pl/struktura/jednostkiadministracyjne/dzial-obslugi-dzialalnosci-naukowej-i-wspolpracy-z-zagranica/finansowanie-badannaukowych-cmkp/

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
FNP: Team, Team-Tech - nabory wniosków
Aż 95 mln zł dofinansowania na przełomowe prace badawczo-rozwojowe mogą zdobyć naukowcy i firmy w
uruchomionych dzisiaj konkursach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Czas na składanie wniosków mija 15
stycznia 2018 r. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Strona internetowa konkursów Team: https://www.fnp.org.pl/team-building-kolejne-konkursy-nagranty-zespolowe-juz-otwarte/

STYPENDIA / KONKURSY
Prix Galien Polska 2018 - konkurs na innowacje w medycynie i farmacji
Do 9 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach V edycji konkursu Prix Galien Polska. Celem konkursu
jest promocja innowacyjności w farmacji i medycynie. Zgłoszenia do konkursu mogą składać innowacyjne firmy
farmaceutyczne, naukowcy i instytucje badawcze oraz producenci wyrobów medycznych i rozwiązań IT dla
medycyny.

Zgłoszenia można składać w następujących kategoriach:
 Innowacyjny oryginalny produkt leczniczy (poniżej podkategorie)
 Innowacyjne generyczny produkt leczniczy z elementami innowacji
 Innowacyjne odkrycie naukowe
 Innowacyjne wyrób medyczny
 E-zdrowie
 Innowacyjna kampania zdrowotna.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie
internetowej organizatora http://newsite.prixgalien.pl/wp-content/uploads/2017/10/Regulamin-Konkursu-PrixGalien-Polska-2018.pdf .
Strona internetowa konkursu Prix Galien Polska: https://prixgalien.pl/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagrody premiera za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną
Do 31 stycznia 2018 r. można zgłaszać kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność
naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną. Nagroda będzie przyznawana za wyróżnione rozprawy
doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.
Nagrody premiera przyznawane są corocznie w następującej wysokości:
1. wyróżnione rozprawy doktorskie w liczbie 25 – w wysokości 25 000 zł każda;
2. wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w liczbie 10 –
w wysokości 50 000 zł każda;
3. osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, w liczbie 6
– w wysokości 125 000 zł każda;
4. osiągnięcia naukowo-techniczne w liczbie 3 – w wysokości:
 nagroda pierwsza – 125 000 zł,
 nagroda druga – 100 000 zł,
 nagroda trzecia – 75 000 zł.
W obecnym naborze kandydatów do nagrody za wyróżnione rozprawy doktorskie i wysoko ocenione osiągnięcia
będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wnioski mogą składać osoby, którym stopień naukowy
doktora lub stopień doktora sztuki albo stopień doktora habilitowanego został nadany w roku 2017. Osoby, które
stopnie te uzyskają w grudniu 2017 r., mogą składać swoje wnioski do 28 lutego 2018 r.
Strona
internetowa
konkursu
premiera:
http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrodypremiera/1983,dok.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie na seminarium
interdyscyplinarnych"

"Otwarte

licencje

i

prawa

autorskie

w

projektach

Szanowni Państwo,
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii we współpracy z Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na seminarium pt. „Otwarte licencje i prawa autorskie w projektach
interdyscyplinarnych”, które odbędzie się 8 grudnia 2017 r., w godz. 10:00-15:00 w auli budynku Centrum
Nauk Biologiczno-Chemicznych (CNBCh UW), ul. Żwirki i Wigury 101.
Podczas seminarium poruszone zostaną kwestie praktyczne związane z:
- udostępnieniem rezultatów projektów badawczo-rozwojowych na otwartych licencjach,

- regulacją praw autorskich w projektach interdyscyplinarnych, w których zdecydowano o przyjęciu otwartych
licencji.

Chęć udziału w seminarium można zgłaszać do 6 grudnia wysyłając wiadomość na adres email:
pplatek@uott.uw.edu.pl
W tytule wiadomości prosimy wpisać „Zgłoszenie udziału: seminarium – otwarte licencje”.
Więcej
informacji
znajdziecie
Państwo
na
stronie
organizatora:
http://www.wdialogu.uw.edu.pl/wydarzenia/seminarium-otwarte-licencje-i-prawa-autorskie-w-projektachinterdyscyplinarnych-8-grudnia-2017-r

