SPOTKANIA INFORMACYJNE W CMKP
Spotkania informacyjne dla pracowników CMKP (szczególnie dotyczy osób ze stopniem naukowym
doktora) 16 i 22 marca 2018r.
Agenda spotkania:
1.
2.
3.

Konkurs NCN na działanie naukowe:
a. Miniatura 1 – podsumowanie działań w roku 2017 r., dobre praktyki;
b. Miniatura 2 – druga edycja, zmiany, nowa dokumentacja konkursowa.
Nowe podejście NCN: ułatwienia dla przyszłych kierowników projektów sztandarowych konkursów
NCN: Opus, Sonata, Preludium.
Inne, aktualnie otwarte konkursy: III Program Zdrowie, konkursy NCBiR, konkursy polskich Fundacji
finansujących badania w dziedzinie medycyny/biologii medycznej o różnorodnej tematyce badawczej
m.in.:
a. żywienie niemowląt i dzieci;
b. medycyna spersonalizowana;
c. telemedycyna i telediagnostyka;
d. geriatria, ageing well;
e. epigenetyczne modyfikacje w chorobach.

16 marca 9:30 – sala Rady Naukowej
22 marca 14:00 – sala nr 12
Czas trwania spotkania ok 45 min.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Do 26 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w międzynarodowym projekcie PJ-01-2018, Trzeciego Programu
działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014–2020) Temat projektu: Scaling up integrated care.
Konkurs skupia się na finansowaniu badań rozwijających wdrażanie zintegrowanej opieki zdrowotnej nad
pacjentami z przewlekłymi stanami chorobowymi, wdrażanie nowych modeli opieki kładących nacisk na
zapewnienie opieki w domu i otoczeniu społecznym pacjenta oraz uwzględnienie strategii profilaktycznych,
wdrażanie zmian organizacyjnych, takich jak łączenie budżetów z opieki zdrowotnej i społecznej, szkolenie
pracowników służby zdrowia w zakresie nowych umiejętności i ról, organizowanie wielodyscyplinarnych
zespołów opiekuńczych lekarzy rodzinnych, pielęgniarek, specjalistów i pracowników opieki społecznej,
wykorzystanie ICT (e-zdrowie i telemedycyna) w celu ułatwienia świadczenia usług opiekuńczych poza
szpitalami, rozwijanie narzędzi oceny jakości i skuteczności zintegrowanej opieki.
Szczegółowy zakres konkursu, wyszukiwarka partnerów w konkursie dostępne są na stronie Participant Portal
Komisji Europejskiej.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do 26 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w międzynarodowym projekcie PJ-03-2018, Trzeciego Programu
działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014–2020) Temat projektu: Orphacodes Project.
Konkurs skupia się na finansowaniu państw członkowskich UE w poprawie gromadzenia informacji na temat
rzadkich chorób poprzez wdrażanie jednolitego systemu kodyfikacji.

Szczegółowy zakres konkursu, wyszukiwarka partnerów w konkursie dostępne są na stronie Participant Portal
Komisji Europejskiej.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziewiąta edycja konferencji „Successful R&I in Europe”
Dziewiąta edycja konferencji „Successful R&I in Europe” to świetna okazja do znalezienia partnerów do
projektów badawczych w ramach programu Horyzont 2020. Wydarzenie to odbędzie się 15 i 16 marca 2018 r. w
Düsseldorfie. Organizatorami są: Ministerstwo Kultury i Nauki Kraju Związkowego Nadrenii Północnej i
Westfalii oraz sieć Enterprise Europe Network i ZENIT GmbH. Krajowy Punktu Kontaktowy Programów
Badawczych Unii Europejskiej w Polsce wspiera konferencję.
Na spotkaniu jest możliwość przedstawienia prezentacji swojego pomysłu na projekt, termin składania pomysłów
upływa 20 lutego br.
Istnieje również możliwość przygotowania profilu badacza, według szablonu w załączniku. Tak przygotowany
profil możemy zabrać do Düsseldorfu o przedstawić Państwa ofertę.
Uzupełnione
szablony proszę
Aleksandra.Ihnatowicz@kpk.gov.pl

wysyłać

do:

Aleksandra

Ihnatowicz,

+48

795

112 967,

Więcej informacji na stronach:
http://www.kpk.gov.pl/?event=dusseldorf-successful-ri-in-europe-2018-9th-european-networking-event

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Do 10 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w I międzynarodowym konkursie, zorganizowanym w ramach
programu ERA PerMed pt. „Research projects on personalised medicine – smart combination of pre-clinical
and clinical research with data and ICT solutions.”
Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu medycyny personalizowanej.
Szczegółowy zakres konkursu, partnerzy biorący udział w konkursie oraz dokumentacja konkursowa znajdują się
na stronie NCBR. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na międzynarodowej stronie konkursu pod
adresem: http://www.erapermed.eu/joint-calls/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do 12 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w II międzynarodowym konkursie, zorganizowanym w ramach
programu ERA-HDHL pt. „Nutrition & the Epigenome”.
Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia związane z badaniem czynników takich jak
dieta, aktywność fizyczna, skład mikroflory i ich roli w regulacji epigenetycznej na różnych etapach życia.
Szczegółowy zakres konkursu, partnerzy biorący udział w konkursie oraz dokumentacja konkursowa znajdują się
na stronie NCBR. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na międzynarodowej stronie konkursu pod
adresem: http://www.healthydietforhealthylife.eu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program AAL 2018 Call
Do 28 maja 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach
Programu AAL (Active Assisted Living Programme). W ramach konkursu można pozyskać środki na prowadzenie
badań w ramach zagadnień z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby
z starsze. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na udział polskich podmiotów przeznaczyło 500 000 euro.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.

NARODOWE CENTRUM NAUKI
Konkurs ETIUDA 6 na stypendia doktorskie
Do 15 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w konkursie Narodowego Centrum Nauki ETIUDA 6 na stypendia
doktorskie. Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia
naukowego doktora, zwanych dalej „wnioskodawcami”, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej
działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty
przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2018 r.

STYPENDIA / KONKURSY
XVII edycja konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy
Do 1 czerwca 2018 r trwa nabór wniosków w XVII edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy na
finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji, pt.: Modyfikacje epigenetyczne w chorobach u ludzi.
Wniosek w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD należy przesłać drogą pocztową na adres: Naukowa
Fundacja Polpharmy, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa w terminie do 1 czerwca 2018 r., liczy się data stempla
pocztowego. Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia znajdują się na stronie internetowej Naukowej
Fundacji Polpharmy - https://www.polpharma.pl/fundacja/konkurs-na-projekt-badawczy/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór wniosków na granty badawcze w edycji 2018 Fundacji NUTRICIA
Do 30 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków na granty badawcze w edycji 2018 Fundacji NUTRICIA, która
wspiera finansowo projekty badawcze oraz sponsoruje stypendia, w wyniku których powstają nowe wytyczne
dotyczące żywienia w zakresie: żywienia niemowląt i dzieci, zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.
Zaktualizowane
dokumenty
pojawią
się
w
marcu
na
stronie
Fundacji
NUTRICIA
http://fundacjanutricia.pl/granty-dokumenty/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Galien Polska 2018 - Stypendium naukowe za badania z zastosowaniami terapeutycznymi
Do 27 kwietnia 2018 r. naukowcy mogą ubiegać się o stypendium Ambasady Francji w Polsce oraz Instytutu
Francuskiego za badania z zastosowaniami terapeutycznymi. Laureat odbędzie miesięczny pobyt badawczy we
Francji. Stypendium przyznane zostanie w ramach V edycji prestiżowego konkursu Prix Galien Polska
nagradzającego twórców innowacji w farmacji i medycynie. Jury wyłoni zwycięzcę spośród naukowców w wieku
do:
 45 lat posiadających tytuł doktora oraz polskie obywatelstwo;
 Prowadzących badania w polskich laboratoriach (również w ramach francusko-polskiej współpracy
naukowej).
Wynikiem badań musi być innowacyjne odkrycie naukowe z zakresu chemii farmaceutycznej, biotechnologii,
diagnozy czy materiałów dla medycyny, mające potencjalne zastosowania w dziedzinie terapii medycznej.
Stypendium naukowe
Nagrodą jest jednomiesięczny pobyt badawczego we Francji w publicznym lub prywatnym laboratorium i
stypendium w wysokości 1700 €, wraz z pokryciem kosztów podróży w obie strony do miejsca docelowego i
ubezpieczenia zdrowotnego na cały okres pobytu.
Procedura
Aplikacje można składać za pomocą platformy online do 27 kwietnia 2018 r. na stronie prixgalien.pl/stypendiumambasady-francji. Wymagane dokumenty (w języku angielskim) obejmują CV, plakat naukowy o charakterze
popularyzatorskim prezentujący wyniki badań, oraz jednostronicowe podsumowanie projektów badawczych
kandydata. Jury, złożone z wiodących przedstawicieli polskiego świata medycyny, oceni m.in. wartość naukową
oraz popularyzatorską plakatu i potencjał zaprezentowanych badań. Laureat stypendium zostanie ogłoszony w
czerwcu 2018 r. podczas uroczystej ceremonii finałowej konkursu Prix Galien Polska 2018

