NOWE GRANTY NCN
Opus 11, Sonata 11, Preludium 11- są wyniki konkursów!
Z przyjemnością informujemy o przyznaniu grantów badawczych w ramach konkursów ogłoszonych przez
Narodowe Centrum Nauki:
1.
2.
3.

OPUS 11 - Prof. dr hab. B. M. Czarnockiej w wysokości 799 500,00 zł
OPUS 11 – dr hab. U. Mackiewicz w wysokości 554 200,00 zł
PRELUDIUM 11- mgr K. Rodzik w wysokości 149 995, 00 zł

Oficjalna informacja o przyznanych grantach znajduje się na stronie internetowej NCN. Serdecznie gratulujemy!

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
ERC: Consolidator Grant
Do 9 lutego 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Consolidator Grant, którego organizatorem jest
European Research Council. Konkurs adresowany jest do osób, które uzyskały swój pierwszy stopień doktora od
7 do 12 lat temu. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia wybitnym naukowcom.
Czas trwania: Zgłaszany projekt może trwać do pięciu lat.
Budżet: Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 2 000 000 euro. W niektórych przypadkach
możliwe jest uzyskanie dodatkowych 750 000 euro.
Wnioskodawca: Osoba, która uzyskała swój pierwszy stopień doktora od 7 do 12 lat temu. Kierownik
zgłaszanego projektu musi być autorem kilku publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych bez
udziału swojego promotora. Kierownik projektu musi także posiadać także inne publikacje, wystąpienia na
konferencjach, patenty i nagrody naukowe.
Strona internetowa konkursu ERC Consolidator Grant http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-cog.html
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem naboru wniosków 2016/2017 w konkursach
organizowanych przez European Research Council.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EU-LAC Health - zapowiedź konkursu
Od 2 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu EU-LAC Health.
Celem konkursu jest rozwój współpracy badawczej w zakresie badań dotyczących zdrowia pomiędzy krajami z
Unii Europejskiej a krajami z Ameryki Łacińskiej.
Do konkursu będzie można zgłaszać projekty dotyczące następujących zagadnień badawczych:
 Topic 1: Neurodegeneration - Healthy aging to combat neurodegeneration;
 Topic 2: Infectious diseases - Research in promotion of well-being: prevention of infectious diseases,
emerging food-, water- and vector-borne diseases.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w dokumencie Preannouncment of the EU-LAC Health
Joint Call on Health Research and Innovation.
Informacje o konkursie EU-LAC Health na stronie NCBiR

NARODOWE CENTRUM NAUKI
SONATINA, MINIATURA już niebawem
W ramach konkursu Sonatina wnioski będzie można składać od 15 grudnia 2016 r. Sonatina skierowana będzie
do naukowców, którzy stopień doktora uzyskali do 3 lat temu. W ramach budżetu konkursu możliwe będzie
kosztów etatów badawczych oraz krótkoterminowych (od 3 do 6 miesięcy) staży zagranicznych.
Od 3 kwietnia 2017 r. ruszy nabór wniosków w trybie ciągłym w konkursie Miniatura (wcześniejsza nazwa
Małe granty), którego organizatorem będzie Narodowe Centrum Nauki. Nabór wniosków będzie prowadzony w
trybie ciągłym.
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami konkurs będzie adresowany do osób, które mają staż naukowy nie
dłuższy niż 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Wnioskodawca nie będzie także mógł mieć na swoim koncie
kierowania grantem z NCN. Budżet projektu będzie mógł wynosić od 5 000 zł do 50 000 zł. Projekt będzie mógł
trwać maksymalnie 12 miesięcy.
W ramach małych grantów możliwe będzie uzyskanie finansowania na:
 badania wstępne,
 badania pilotażowe,
 kwerendy biblioteczne/archiwalne,
 wyjazdy konferencyjne/szkoleniowe.

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
FNP: Team i Team-Tech. Trzeci nabór wniosków
Od 15 listopada 2016 r. do 15 stycznia 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach trzeciej edycji
konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. Team oraz Team-Tech. W ramach obu programów możliwe
będzie uzyskanie środków rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez
wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce.




TEAM - w ramach konkursu wybitni naukowcy z całego świata uzyskają możliwość prowadzenia
projektów zespołowych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce. Zgłaszane
projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 3 500
000 zł.
TEAM-TECH - w ramach konkursu środki na prowadzenie projektu zespołowego będą mogli uzyskać
uczeni z dowolnego kraju świata, którzy posiadają wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac
badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń
badawczych na rzecz odbiorców biznesowych. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy.
Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 3 500 000 zł.

STYPENDIA, KONKURSY, NAGRODY
Nagrody premiera za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną
Do 31 stycznia 2017 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.
2.

4.

wyróżnione rozprawy doktorskie w liczbie 25 – w wysokości 25 000 zł każda;
wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w liczbie 10 –
w wysokości 50 000 zł każda;
osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, w liczbie 6
– w wysokości 125 000 zł każda;
osiągnięcia naukowo-techniczne w liczbie 3 – w wysokości:





nagroda pierwsza – 125 000 zł,
nagroda druga – 100 000 zł,
nagroda trzecia – 75 000 zł.

3.

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 2016. Osoby, które
stopnie te uzyskają w grudniu 2016 r., mogą składać swoje wnioski do 28 lutego 2017 r.
Strona internetowa konkursu premiera - http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrodypremiera/1983,dok.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs na wymianę osobową naukowców z Walonią-Brukselą
Do 31 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach wymiany osobowej naukowców w latach 2017-2019 na
podstawie umowy o współpracy z Rządami Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii. W ramach
składanych wniosków można uzyskać środki na pokrycie kosztów krótkich pobytów oraz podróży przez
naukowców z obu stron.
Jak informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
W ramach niniejszego Programu środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty przeznaczone
są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów).
Strona internetowa konkursu na wymianę osobową naukowców z Walonią-Brukselą http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/belgiawalonia/konkurs-na-wymiane-osobowa-naukowcow-z-walonia-bruksela_20161017.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUWiWM: Oferta stypendialna na rok 2017/2018
Na stronach internetowych Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej pojawiła się oferta
stypendialna na rok akademicki 2017/2018. W przypadku planowania wyjazdów do większości państw, termin
składania wniosków upływa 30 listopada 2016 r. Oferta stypendialna obejmuje studia częściowe, staże i misje
naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe dla studentów i pracowników naukowych
polskich szkół wyższych.
Strona internetowa z ofertą BUWiWM - http://buwiwm.edu.pl/informacje/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendia naukowe w Szwecji
Od 1 listopada 2016 r. do 10 stycznia 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Visby Programme.
Konkurs skierowany jest do studentów i naukowców, którzy chcą prowadzić badania na uczelniach w Szwecji.
W ramach konkursu przyznanych zostanie ok. 40 stypendiów na rok akademicki 2017/2018.
W ramach odbywania stypendium naukowcy będą otrzymywali świadczenie pieniężne w wysokości:
 doktoranci - 15 000 koron szwedzkich miesięcznie (1 korona szwedzka = ok. 0,45 zł);



naukowcy po doktoracie - 18 000 koron szwedzkich miesięcznie (1 korona szwedzka = ok. 0,45 zł).

W zależności od rodzaju stypendium pobyt naukowy w Szwecji może trwać od 6 do 12 miesięcy. Do konkursu
można zgłaszać projekty badawcze ze wszystkich dziedzin nauki.
Strona internetowa Visby Programme - https://studyinsweden.se/scholarship/visby-programme-scholarships-forphd-studies-and-postdoctoral-research/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendia dla doktorantów od Naukowej Fundacji Polpharmy
Do 31 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy na stypendia
naukowe. Konkurs adresowany jest do uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W ramach konkursu przyznanych zostanie dziesięć stypendiów po
10 000 zł każde.
Zgodnie z informacjami organizatorów prawo zgłoszenia trzech kandydatów do stypendium mają uczelnie,
wnioski składane indywidualnie przez doktorantów nie będą rozpatrywane.
Do konkursu można zgłaszać tylko osoby, które w roku składania wniosku nie mają ukończonych 30 lat.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie
internetowej organizatora.
Strona
internetowa
konkursu
na
stypendia
http://www.polpharma.pl/fundacja/program-stypendialny/

Naukowej

Fundacji

Polpharmy

-

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

Stypendia naukowe w Szwajcarii
Do 15 listopada trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego rządu Szwajcarii dla Polaków. W
ramach naboru można ubiegać się o stypendia artystyczne, stypendia doktoranckie, stypendia podoktorskie oraz
stypendia badawcze. W zależności od rodzaju stypendium, pobyt w Szwajcarii może trwać do 3 lat.
Strona internetowa: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/topics/swiss-education-area/scholarships-andgrants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html

KONFERENCJE
Together for Innovation in Health. Polish-Norwegian Research Programme: zaproszenie na
konferencję
Innowacje w służbie zdrowia – to temat polsko-norweskiej konferencji, która odbędzie się 8 i 9 grudnia 2016 r.
w Krakowie.
W czasie dwudniowej konferencji będzie można wysłuchać wykładów wybitnych naukowców oraz włączyć się
w dyskusję nad obecnie prowadzonymi badaniami w obszarze zdrowia. Ponadto zostaną zaprezentowane
projekty dofinansowane w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, a także inne polskie i
norweskie inicjatywy związane z tematyką zdrowia. Konferencja odbędzie się w języku angielskim.
Wydarzenie „Together for Innovation in Health. Polish-Norwegian Research Programme” organizuje Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju (Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza) we współpracy z
Research Council of Norway. Jest ono finansowane z funduszy norweskich.
Pełny program konferencji, a także formularz rejestracyjny dostępne są na stronie www.healthconference.pl
Wszelkie pytania dotyczące spotkania „Together for Innovation in Health. Polish-Norwegian Research
Programme” proszę kierować na adres: norwaygrants@ncbr.gov.pl.

Warsztaty "Understanding the human brain – a new ERA of big neuroscience"
Parlament Europejski wraz z Komisją Europejską i projektem Human Brain zapraszają na warsztaty nt.
„Zrozumienie ludzkiego mózgu - nowa era wielkiej neurologii”. Zaplanowana jest transmisja on-line
wydarzenia.
Więcej na stronie: http://www.europarl.europa.eu/stoa/cms/cache/offonce/home/workshops/neuroscience2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruszyła strona internetowa Narodowego Kongresu Nauki
Narodowy Kongres Nauki, zaplanowany we wrześniu przyszłego roku, będzie podsumowaniem trwającej cały
rok akademicki debaty środowiskowej, której celem ma być przegląd potencjału badawczego Polski i refleksja
nad priorytetami w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Kongres poprzedzi cykl comiesięcznych konferencji
programowych w różnych ośrodkach akademickich kraju. Ruszyła już strona internetowa Kongresu, gdzie
można znaleźć informacje o planowanych konferencjach, składzie Rady Narodowego Kongresu Nauki,
aktualności dotyczące prac Rady oraz forum dyskusyjne.
Wśród ważnych obszarów wymagających debaty i rozstrzygnięć znajdują się między innymi takie tematy jak:
- propozycje zmian w naukach humanistycznych i społecznych;
- zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, gospodarką i administracją publiczną;
- ścieżki kariery i rozwój młodej kadry akademickiej;
- dostępność kształcenia na poziomie elitarnym w powiązaniu z wysokiej jakości badaniami;
- ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym.
Zapraszamy do odwiedzania NKN na stronie internetowej https://nkn.gov.pl/

SZKOLENIA
Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 listopada 2016 w godzinach 9-13 w sali komputerowej nr 202 w budynku
CMKP przy ul. Kleczewskiej 61/63, odbędzie się szkolenie biblioteczne dla uczestników I roku studiów
doktoranckich pt. „Platforma Web of Science i Journal Highly Cited Data na platformie InCites” i
spotkanie informacyjne pt. „Konkursy, programy i stypendia dla młodych naukowców i osób
rozpoczynających karierę naukową”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alfa School - bezpłatne szkolenia dla naukowców z komercjalizacji
W dniach 16-17 listopada 2016 r. w Warszawie odbędą się kolejne bezpłatne szkolenia dla naukowców z
komercjalizacji wyników badań naukowych z cyklu Alfa School. Celem szkolenia jest pomoc w przygotowaniu
się do kontaktu z inwestorami, poznaniu m.in. zagadnienia związane z dyfuzją innowacji, sposoby budowania
modelu biznesowego dla swojego projektu naukowego. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Szkolenie jest adresowane do twórców innowacyjnych rozwiązań – naukowców prowadzących działania B+R,
którzy mają na celu komercjalizacje efektów swoich projektów. Organizatorzy skontaktują się z twórcami
wybranych projektów.
W celu zgłoszenia się na szkolenie, konieczne jest dokonanie rejestracji.

