Doktorantka z Kliniki Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Karolina
Nowak zwyciężyła w piątej edycji konkursu FameLab
Lekarka Karolina Nowak zwyciężyła w finale piątej, polskiej edycji konkursu FameLab, który odbył się w
warszawskim Centrum Nauki Kopernik.
Karolinie Nowak – lekarce warszawskiego Szpitala Bielańskiego i doktorantce z Kliniki Endokrynologii
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
konkursowe jury przyznało Pierwszą nagrodę. W nagrodę otrzymała 30 tys. złotych na badania naukowe, 5 tys.
złotych na własne wydatki oraz Nagrodę Specjalną PWN – dowolnie wybrane szkolenie dla kadry akademickiej.
Będzie też reprezentowała Polskę w międzynarodowym finale konkursu w brytyjskim Cheltenham, który
odbędzie się na początku czerwca.
Naukowcy uczestniczący w konkursie FameLab stają przed jury i publicznością, by opowiedzieć o naukowym
temacie, który sami uznają za fascynujący. Każdy z nich do dyspozycji ma: scenę, mikrofon i tylko trzy minuty
na swoje wystąpienie.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Biuro ds. doskonałości naukowej PAN
Szanowni Państwo,
Polska Akademia Nauk we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce wspierać
najlepszych polskich naukowców w pozyskiwaniu prestiżowych grantów Europejskiej Rady ds. Badań
Naukowych (ERC). Posłuży temu otwarte 1 kwietnia br. Biuro ds. Doskonałości Naukowej. Bezpłatną pomoc
naukowcom zainteresowanym aplikowaniem o grant ERC oferuje także Krajowy Punkt Kontaktowy Programów
Badawczych UE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konferencja „Horyzont 2020 – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy – możliwości i wyzwania dla
Polski”
Zapraszamy na konferencję „Horyzont 2020 – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy – możliwości i wyzwania dla
Polski”, która odbędzie się 3 czerwca w Warszawie. Będzie ona okazją do podsumowania uczestnictwa Polski w
Horyzoncie 2020 oraz rozpoczęcia debaty, w jaki sposób moglibyśmy jeszcze lepiej wykorzystać ogromny
potencjał polskiej nauki oraz przemysłu w kolejnych latach trwania programu. Wydarzenie organizowane jest
przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji o konferencji na stronie KPK - http://konferencja2016.kpk.gov.pl/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dzień informacyjny - Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
Szanowni Państwo,
7 czerwca 2016 r. Dzień Informacyjny dotyczący obszaru: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
konkurs 2017.
Rejestracja oraz program - na stronie KPK: https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-zdrowiezmiany-demograficzne-i-dobrostan-tematy-na-rok-2017

Dzień Informacyjny i spotkanie brokerskie Zdrowie H2020 - 7-8 lipca 2016, Bruksela
7 lipca 2016 w Brukseli organizowane jest spotkanie brokerskie umożliwiające zainteresowanym uczestnikom
przygotowanie konsorcjów i poszukiwanie partnerów do projektów składanych w tym konkursie. Będzie też
możliwość zaprezentowania swojego pomysłu na projekt czy doświadczenia swojego zespołu/firmy w ramach
dwóch sesji tematycznych.
Rejestracja na spotkanie rozpoczyna się 2 maja 2016 na stronie: https://www.b2match.eu/HealthBE2016 Ilość
miejsc jest ograniczona, więc prosimy o szybką rejestrację!
8 lipca 2016 w Brukseli Komisja Europejska organizuje Dzień Informacyjny poświęcony konkursowi 2017 w
obszarze Zdrowie. Początek rejestracji planowany jest na połowę maja. Więcej informacji
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&lg=en&filter=ec&theme=0&period=2016&selectmonth=07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trzeci Program działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020
CHAFEA (Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności) zaprasza do
skorzystania z dotacji w ramach Trzeciego Programu Zdrowia Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 na
realizację projektów i innych działań, mających na celu poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego obywateli
UE.
Dofinansowanie można otrzymać na:
Projekty:
Do 2 czerwca 2016 r. można składać Projekty w ramach poniższych obszarów tematycznych, wyznaczonych w.
przez CHAFEA.








Knowledge and best practices on reducing underage drinking and heavy episodic drinking
Knowledge and best practises to on measures to prevent illicit drug use
Addressing the chronic disease challenge
European Reference Networks
Rare diseases - support for new registries Programie Działań na 2016 r
Donor selection and protection
Best practices in care provision for vulnerable migrants and refugees – projects.

Wspólne Działania (Joint Actions):
Dla Wspólnych Działań w 2016 r. określono następujące obszary:






JA-01-2016 - Quality of HIV/AIDS/STI, viral Hepatitis and tuberculosis prevention and linkage to care
JA-02-2016 - Action on chronic diseases
JA-03-2016 - Tobacco control
JA-04-2016 - Antimicrobial resistance and Health Care Associated Infections
JA-05-2016 - Authorisation of preparation processes in blood and tissues and cells

Uczestnictwo we wspólnych działaniach wymaga uzyskania uprzedniej nominacji przez Ministerstwo Zdrowia.
6 czerwca 2016 r. upływa termin przesyłania do CHAFEA propozycji kandydatur partnerów do udziału we
Wspólnych Działaniach. Na 5 lipca 2016 r. zaplanowano spotkanie dla jednostek nominowanych w
Luksemburgu.
Europejskie Sieci Referencyjne (European Reference Networks):
16 marca br. rozpoczął się nabór do Europejskich Sieci Referencyjnych (ERNs) platforma umożliwiająca
wymianę informacji pomiędzy specjalistami w całej Unii. W Planie Działań na 2016 r przewidziano realizację
inicjatyw wpisujących się w 4 CEL – Ułatwianie obywatelom Unii dostępu do lepszej i bezpieczniejszej
opieki zdrowotnej.

Więcej
informacji
znajduje
się
na
stronach
Krajowego
Punktu
Kontaktowego
http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-z-ue/programy-finansowe-ue-wdziedzinie-zdrowia/ oraz na stronach CHAFEA http://ec.europa.eu/chafea/health/index.html
Informacji udziela Pani Krystyna Drogoń, Departament Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Zdrowia,
mail:k.drogon@mz.gov.pl, tel: + 48 (22) 530 01 87

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - Individual Fellowships
Do 14 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships, który organizowany
jest w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom
zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce.
Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców.
Strona internetowa konkursu Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - Individual Fellowships http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2016/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Polsko-portugalska wymiana osobowa w latach 2016-2017
Do 30 czerwca 2016 r. można składać wnioski na wymianę osobową naukowców w latach 2016-2017 na
podstawie umowy z Portugalią. Zgodnie z informacjami organizatorów preferowane będą wnioski zespołów
polskich, które wcześniej nie brały udziału w projektach wymiany osobowej z Portugalią lub też
współpracowały w ramach tych projektów z innym niż obecnie zespołem po stronie portugalskiej.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w ramach trwającego obecnie naboru wniosków,
środki przyznawane przez obie strony na poszczególne projekty przeznaczone są wyłącznie na finansowanie
wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów).
Każdy projekt musi być składany zespoły badawcze z Polski i Portugalii. Zgodnie z regulaminem konkursu
partner polski pokrywa koszty podróży naukowców polskich do Portugalii i pobytów naukowców portugalskich
w Polsce. Strona portugalska pokrywa koszty podróży swoich naukowców oraz pobyty naukowców polskich w
Portugalii.
Warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w projekcie jest udział w zespole po każdej ze stron co najmniej
jednego młodego naukowca (powinna być to osoba poniżej 35 roku życia, zaangażowana w prowadzenie badań
naukowych nie dłużej niż 10 lat).
Jednocześnie do 30 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków na wymianę osobową polsko-niemiecką na lata 20172018. Do 17 czerwca 2016 r. trwa zaś nabór wniosków na wymianę osobową polsko-indyjską na lata 2016-2018.

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
TEAM i TEAM-TECH – spotkanie informacyjne
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone programom
TEAM* i TEAM-TECH*, które są skierowane do naukowców z Polski i zagranicy posiadających co najmniej
stopień naukowy doktora i zamierzających realizować projekty B+R wpisujące się w zakres Krajowych
Inteligentnych Specjalizacji (KIS).
W trakcie spotkania szczególna uwaga zostanie poświęcona nowości w ofercie programów FNP realizowanych
w ramach PO IR – modułowi core facility w programie TEAM-TECH. Moduł ten umożliwi finansowanie prac
B+R mających na celu stworzenie lub rozwinięcie usługi badawczej, która w przyszłości będzie świadczona
komercyjnie (przy czym usługa ta musi zostać stworzona/rozwinięta z wykorzystaniem już istniejącej

infrastruktury). Kolejne nabory wniosków w programach TEAM i TEAM-TECH (w tym nabór do modułu
core facility) rozpoczną się już 2 maja br.
Spotkanie odbędzie się 10 maja br. (wtorek) w siedzibie FNP przy ul. I. Krasickiego 20/22 w Warszawie, w
godz. 10.00 – 12.45.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest rejestracja mailem
do 9 maja br. na adres: infoday@fnp.org.pl.
Spotkanie będzie prowadzone w jęz. polskim. Planowana jest transmisja online na kanale Fundacji na portalu
YouTube. W trakcie spotkania osoby śledzące transmisję online ze spotkania będą mogły zadawać pytania
dotyczące naborów wniosków w programach TEAM i TEAM-TECH wysyłając wiadomość na adres:
infoday@fnp.org.pl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------FNP: Team i Team-Tech. Drugi nabór wniosków
Od 2 maja 2016 r. do 20 czerwca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach drugiej edycji nowych
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.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------FNP: TEAM-TECH Core Facility
Celem programu TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez
uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac
badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń
badawczych na rzecz odbiorców biznesowych.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co najmniej
stopień naukowy doktora oraz doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami o
międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swym zespole młodych uczonych: studentów,
doktorantów lub młodych doktorów.
Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu
na rzecz projektu. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może zaproponować mniejszy wymiar etatu na
rzecz projektu (jednak nie mniejszy niż 30% etatu). W takim wypadku wniosek musi być poszerzony o
informacje i dokumenty dotyczące zastępcy kierownika projektu, stale nadzorującego prace zespołu.
W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet takiego projektu
nie przekroczył 3 500 000 zł.
W ramach realizacji programu Fundacja planuje ponadto konkursy wewnętrzne dla grantobiorców na
przedłużenie okresu realizacji projektów o maksymalnie 24 miesiące, przy czym przedłużenie realizacji projektu
związane jest z poszerzeniem zakresu rzeczowego wniosku i możliwością zwiększenia finansowania projektu. W
kolejnych edycjach programu nieprzekraczalnym terminem realizacji projektów i ewentualnych przedłużeń w
projektach jest 31 grudnia 2023 r.

W programie TEAM–TECH Core Facility finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w
wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, przy czym w wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję
dla KIS, Fundacja może przyjąć do finansowania projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, jeśli
posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społecznogospodarczego.
Projekty w ramach programu mogą być realizowane w dwóch wariantach:
 przez jednostki naukowe w zakresie, w którym prowadzą działalność gospodarczą (na zasadach
udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),
 przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R).
Termin składania aplikacji - 20.06.2016
Więcej informacji na stronie FNP: http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/

NARODOWE CENTRUM NAUKI
NCN zapowiada małe granty i program finansowania badań młodych naukowców
Stworzenie konkursu na tzw. małe granty, konkursu na staże w zespołach naukowych realizujących badania ze
środków ERC oraz przejęcie od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizacji konkursu Iuventus
Plus i stworzenie spójnego programu finansowania badań młodych naukowców. Takie nowości w najbliższym
czasie pojawią się w Narodowym Centrum Nauki.
Małe granty
Podczas kwietniowego posiedzenia Rada Narodowego Centrum Nauki omawiała przedstawione powyżej
kwestie, które wkrótce mogą pojawić się w ofercie NCN. Konkurs na małe granty ma być odpowiedzią na
potrzebę realizowania nie tylko większych projektów badawczych. W jego ramach możliwe będzie uzyskanie
środków na m.in.:
 prowadzenie badań pilotażowych,
 udział w konferencjach naukowych,
 wyjazdy szkoleniowe,
 kwerendy biblioteczne i archiwalne itp.
Adresatami konkursu będą osoby, które nie uzyskały jeszcze środków ze strony NCN. Konkurs będzie miał na
celu wsparcie tych osób w uzyskaniu grantu w głównych konkursach NCN.
Środki na staże w projektach ERC
Narodowe Centrum Nauki przymierza się także do zorganizowania konkursu na staże w zespołach naukowych
realizujących badania ze środków European Reseach Council. Celem konkursu będzie umożliwienie polskim
badaczom odbycia stażu w zespołach naukowych realizujących projekty badawcze finansowane w ramach
konkursów ERC. Konkurs będzie skierowany do laureatów konkursów NCN, którzy planują starać się o
finansowanie swoich badań ze środków europejskich.
Program finansowania badań młodych naukowców
W odpowiedzi na propozycję MNiSW w NCN rozważane jest przejęcie konkursu Iuventus Plus. Dotychczas
konkurs adresowany był do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia i opublikowali artykuły w
prestiżowych czasopismach naukowych. Rada NCN planuje włączyć konkurs Iuventus Plus do spójnego
programu finansowania badań młodych badaczy - osoby ze stopniem doktora.
Wprowadzenie programu miałoby na celu umożliwienie pozyskania środków na rozwój kariery naukowej
młodych naukowców. Obejmowałby on:
 pomoc w zatrudnieniu i zdobyciu doświadczenia w mocnych, zagranicznych jednostkach naukowych;
 możliwość stworzenia własnego zespołu badawczego;
 dojrzałą kontynuację pracy własnego zespołu badawczego w kolejnych programach grantowych.
Stworzenie spójnego programu finansowania badań młodych naukowców pozostaje w fazie planów i wiąże się z
koniecznością wprowadzenia zmian w ofercie konkursowej NCN oraz harmonogramie ogłaszania innych
konkursów NCN.

STYPENDIA, KONKURSY, NAGRODY
Stypendia na studia i badania w Australii
Do 30 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków na stypendia na podjęcie studiów oraz prowadzenie badań w
Australii. W ramach programu Endeavour Scholarships and Fellowships istnieje możliwość uzyskania środków
na podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich oraz prowadzenie badań naukowych w australijskich
jednostkach naukowych.
Oferta konkursowa adresowana jest m.in. do naukowców z Europy. Zgłoszenia mogą przesyłać studenci i
badacze, którzy studiują lub prowadzą badania naukowe z dowolnej dziedziny nauki.
Strona
internetowa
programu
Endeavour
Scholarships
https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-andFellowships/Applications/Pages/Applications.aspx

and

Fellowship

-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matsumae international foundation fellowship program
Do 31 sierpnia 2016 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.
Zgodnie z informacjami organizatorów pobyt badawczy w Japonii może trwać od 3 do 6 miesięcy. Przyznanych
zostanie ok. 20 stypendiów.
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

INNE
V Bałtyckie Sympozjum Młodych Naukowców ""Postępy w naukach medycznych i naukach o
zdrowiu - BADANIA, EDUKACJA, WSPÓŁPRACA"
Szanowni Państwo,
W dniach 10 i 11 czerwca (piątek, sobota) w Szczecinie, w sali konferencyjnej Centrum Doskonalenia
Nauczycieli przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68, odbędzie się:V Bałtyckie Sympozjum Młodych Naukowców
„Postępy w naukach medycznych i naukach o zdrowiu – BADANIA, EDUKACJA, WSPÓŁPRACA”
Jubileuszowe V-te Bałtyckie Sympozjum skierowane jest do młodych badaczy i naukowców: doktorów,
doktorantów, studentów, członków kół naukowych. Celem Sympozjum jest wymiana doświadczeń badawczych
oraz zaprezentowanie wyników badań prowadzonych przez młodych naukowców.
Organizatorzy zapewniają:
·
Możliwość zaprezentowania swoich projektów naukowych i wyników badań podczas sesji moderowanych
oraz sesji plakatowych, obejmujących 12 bloków tematycznych;
·
Materiały szkoleniowe oraz imienny certyfikat uczestnictwa;
·
Książkę streszczeń zawierającą materiał zaprezentowany przez uczestników konferencji.
Szczegółowy program i opis wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie
internetowej Organizatora: http://prolongavita.pl/services/v-baltyckie-sympozjum-mlodych-naukowcow-10i-11-czerwca-2016r

