FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Cykl spotkań dotyczących projektów Marii Skłodowskiej-Curie
W związku z obchodami 20-lecia Działań Marii Skłodowskiej-Curie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów
Badawczych UE zaprasza na cykl spotkań w kwietniu:






W dniu 24 kwietnia: spotkanie adresowane do polskich instytucji biorących udział w projektach
Innovative Training Networks, ale otwarte również dla wszystkich zainteresowanych, w tym
potencjalnych wnioskodawców (z udziałem p. Szymona Środy z Research Executive Agency). Podczas
spotkania zostaną omówione zasady i praktyczne aspekty realizacji projektów; zaprezentujemy również
projekty ITN realizowane w Polsce.
W dniu 25 kwietnia: spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, dotyczące praw własności
intelektualnej i otwartego dostępu w projektach MSCA (z udziałem p. Jakuba Ramockiego z IPR
Helpdesk Komisji Europejskiej oraz prof. Marka Niezgódki z Interdyscyplinarnego Centrum
Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego)
W dniu 26 kwietnia: spotkanie adresowane do polskich instytucji, biorących udział w projektach
Research and Innovation Staff Exchange Scheme , ale otwarte również dla wszystkich
zainteresowanych, w tym potencjalnych wnioskodawców (z udziałem p. Roberta Szczepańskiego z
Research Executive Agency). Podczas spotkania zostaną omówione zasady i praktyczne aspekty
realizacji projektów; zaprezentujemy również projekty RISE realizowane w Polsce.

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji na poszczególne wydarzenia NA STRONIE Krajowego Punktu
Kontaktowego http://www.kpk.gov.pl/?p=35610
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Birth Day Inducement Prize WEBINAR 11 kwietnia 2017 r.
Szanowni Państwo,
W ramach projektu Health NCP Network - HNN2.0 orgaznizowane jest 11 kwietnia br. webinarium dotyczące
„the ‘Birth Day Inducement Prize”.
11.04.2017, 11:00 - 12:00 am CET, około 60 minut ( 45 minut prezentacja i 15min Q&A)
Więcej informacji oraz rejestracja na stronach projektu:
http://www.healthncp.net/news-events/hnn-20-webinar-horizon-2020-birth-day-inducement-prize

NARODOWE CENTRUM NAUKI
Aktualnie otwarte konkursy
 OPUS 13
 PRELUDIUM 13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPUS 13 i PRELUDIUM 13 – ZMIANY
Zwiększenie miesięcznych limitów wynagrodzeń, podwyższenie rocznego limitu budżetu w konkursie
Preludium, zwiększenie kosztów pośrednich oraz przejście na wyłącznie elektroniczne składanie

wniosków - to najważniejsze zmiany, które Narodowe Centrum Nauki wprowadził w regulaminach
konkursów Opus 13 i Preludium 13.
Od 15 marca 2017 r. do 16 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 13 i Preludium 13,
których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują
badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu
http://www.osf.opi.org.pl. Łączny budżet konkursów wynosi 280 mln zł. W obu konkursach NCN od tej edycji
kierownik projektu, przedstawiając swój dorobek naukowy, będzie mógł, oprócz przedstawienia
najważniejszych publikacji wskazać również te prace, które są przyjęte do druku.
OPUS 13 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowobadawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy.
Podniesione zostały koszty pośrednie projektu w konkursie Opus. Obecnie nie mogą przekraczać 40 %
wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury).
Wnioskodawcy w konkursie Opus 13 mogą skorzystać z podwyższonych miesięcznych limitów wynagrodzeń.
Obecne limity są następujące:
W przypadku gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym
wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
- 3 tys. zł dla jednej osoby;
- 4,5 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika projektu;
- 5,5 tys. Zł dla trzech lub więcej osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika projektu;
W przypadku gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym
wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
- 1,5 tys. zł dla jednej osoby;
- 2,5 tys. zł dla dwóch lub więcej osób.
Podwyższona została również kwota przeznaczona na wynagrodzenia dla kierownika projektu, który planuje
swoje pełnoetatowe zatrudnienie. Obecny limit to 150 tys. zł rocznie (kwota zawiera wszelkie koszty po stronie
pracodawcy i pracownika).
W konkursie Opus 13 nie ma dolnej i górnej granicy budżetu zgłaszanych projektów. Budżet całego konkursu
wynosi 250 mln zł. Ogłoszenie konkursu na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRELUDIUM 13 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Narodowe
Centrum Nauki podniosło roczne limity budżetu projektu. Na każdy rok realizacji projektu można obecnie
otrzymać o 10 000 zł więcej.
60 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
120 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
180 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.
Od obecnej edycji wnioskodawcy w konkursie Preludium mają możliwość zaplanowania wyższych
wynagrodzeń. Dotychczas na wynagrodzenia można był przeznaczyć do 1 tys. zł miesięcznie. Limit został
podniesiony o 50 % i obecnie wynosi do 1,5 tys. zł miesięcznie.
Zespół stworzony do realizacji projektu w ramach konkursu Preludium 13 może liczyć maksymalnie trzy
osoby. Wśród nich może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień doktora habilitowanego lub
tytuł naukowy - opiekun projektu. Opiekunem projektu może być także osoba ze stopniem naukowym doktora.
Opiekun projektu nie może uzyskiwać korzyści finansowych z realizacji projektu.
W ramach planowanych wydatków, możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej. Jej koszt nie może
przekraczać 30% całego budżetu projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 20%

wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Budżet całego konkursu wynosi 30 mln zł.
Ogłoszenie konkursu Preludium 13 na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINIATURA
Od 4 maja 2017 r. rozpocznie się (z miesięcznym opóźnieniem) termin naboru wniosków w konkursie
Narodowego Centrum Nauki - MINIATURA 1 na pojedyncze działanie naukowe, ogłoszonym w dniu 15
grudnia 2016r. Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły w okresie do 31 grudnia 2017 r. Z dokumentacją
konkursową można zapoznać się pod adresem strony: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ETIUDA
12-14 czerwca 2017 r. odbędą się rozmowy kwalifikacyjne w ramach konkursów ETIUDA 5. Dla osób
związanych z CMKP i biorących udział w konkursie ETIUDA 5 rozmowy będą przebiegały w języku polskim
lub angielskim i odbędą się w siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie w 12-14 czerwca.

NAGRODY
Nagrody Naukowe Wydziału Nauk Medycznych za najwybitniejsze i twórcze wyniki prac
badawczych, przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych
Wydział Nauk Medycznych PAN informuje, że w 2017 roku przewidywane jest przyznanie Nagród Naukowych
Wydziału Nauk Medycznych za najwybitniejsze i twórcze wyniki prac badawczych, przyczyniające się do
rozwoju nauk medycznych.
Zgłoszone do nagrody prace powinny cechować: oryginalność myśli i nowoczesność technik; mogą być
wykonane w kraju lub w kraju we współpracy z placówką zagraniczną; winny być ogłoszone drukiem w
recenzowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych.
Szczegóły dotyczące wymaganej dokumentacji zawarte są w Regulaminie Nagród Naukowych Wydziału Nauk
Medycznych PAN zamieszczonym na stronie internetowej PAN (www.pan.pl → Serwis instytucjonalny →
Instytucja → Wydziały → Wydział V Nauk Medycznych → Regulaminy i wnioski).
Nagrody mogą być indywidualne lub zespołowe, za prace opublikowane w ciągu ostatnich 3 lat. W przypadku
nagrody zespołowej wkład pracy nagradzanych autorów nie może być mniejszy niż 25%.
Nagroda może być przyznana za jedna publikację lub za cykl prac, nieprzekraczający 3-5 pozycji.
Do wniosku należy dołączyć po 2 egz. odbitek prac.
Termin złożenia wniosku do Działu Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą - 15 maja 2015r.

KONKURSY, STYPENDIA
NUTRICIA
Do 30 kwietnia 2017 r. do godziny 23:59 jest termin składania aplikacji na projekty badawcze. W roku 2017
Fundacja będzie szczególnie wspierać projekty badań dotyczących problemu otyłości – poszukiwaniu jej
przyczyn oraz metod zapobiegania i leczenia. W wyniku tych projektów powstają m.in. nowe wytyczne w
zakresie: żywienia kobiet w ciąży, niemowląt i dzieci oraz zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.
Granty na badania naukowe z zakresu żywienia człowieka Fundacja NUTRICIA przyznaje trzy rodzaje grantów:
Granty badawcze – dla doświadczonych badaczy, przyznawane w celu inicjowania i prowadzenia badań
naukowych z zakresu żywienia człowieka.
Granty promotorskie – dla kandydatów chcących uzyskać stopień doktora.

Dokumentację aplikacyjną można znaleźć na stronie: http://fundacjanutricia.pl/granty-dokumenty/.
Granty stypendialne – dla młodych naukowców. Przeznaczone na zdobycie niezbędnej wiedzy i praktyki,
umożliwiającej w przyszłości inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.
Dokumentację aplikacyjną można znaleźć na stronie: http://fundacjanutricia.pl/stypendia-dokumenty/.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XVI edycja konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy
Do 31 maja 2017 r trwa konkurs na projekt badawczy Naukowej Fundacji Polpharmy. Naukowa Fundacja
Polpharmy otwiera XVI edycję konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji, pt.:
Rozwój i optymalizacja procesów w biotechnologii medycznej.
Do konkursu zapraszamy naukowców, którzy mają pomysł na:





Optymalizację istniejących metod wytwarzania leków lub potencjalnych leków biotechnologicznych,
Stworzenie nowych, lepszych systemów ekspresyjnych,
Matematyczne modele procesów biotechnologicznych umożliwiające ich optymalizację i kontrolę,
Urządzenia lub rozwiązania techniczne usprawniające procesy biotechnologiczne.

Szeroka formuła konkursu ma za zadanie wsparcie tych inicjatyw i pomysłów, które mogą mieć przyszłe
zastosowanie w przemyśle biotechnologicznym. Organizatorzy proszą, aby wątpliwości, czy pomysł mieści się
w podanym zakresie konsultować z Fundacją: bozenna.platos@polpharma.com
Wniosek należy przesłać drogą pocztową na adres Naukowej Fundacji Polpharmy, ul. Bobrowiecka 6, 00-728
Warszawa w terminie od 1 marca 2017 do 31 maja 2017 r. – liczy się data stempla pocztowego.
Regulamin, formularz wniosku oraz
Fundacji:www.polpharma.pl/fundacja.

oświadczenia

znajdują

się

na

stronie

internetowej
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Konkurs grantowy - Wspieramy rozwój
Łącznie 700 tys. zł czeka w konkursie grantowym organizowanym przez Cedrob S.A. na podmioty - m.in.
uczelnie i instytucje naukowe - realizujące działania przynoszące korzyści społeczne. Mogą one zgłaszać swoje
pomysły do 21 kwietnia 2017 r.
Celem konkursu organizowanego przez Cedrob S.A. jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność
społecznie użyteczną. Może ona obejmować zarówno projekty edukacyjne, naukowe, kulturowe, sportowe, jak i
inicjatywy społeczne. Dofinansowanie na realizację wyłonionych projektów przyznane zostanie w formie
grantów opiewających na łączną kwotę 700 tys. zł.
Cedrob do udziału w konkursie zaprasza m.in.:













organizacje pozarządowe,
organizacje non-profit,
organizacje pożytku publicznego,
organizacje charytatywne,
fundacje (z wyłączeniem fundacji firm)
instytucje kultury i pamięci,
uczelnie oraz instytucje naukowe,
organizacje sportowe,
stowarzyszenia,
związki wyznaniowe,
jednostki samorządu terytorialnego,
jednostki służb mundurowych.

Wnioskodawcy mogą zgłaszać projekty w czterech kategoriach:





Nauka i rozwój
Edukacja i sport
Kultura
Inicjatywa społeczna.

W każdej z nich przewidziano granty w wysokości: 30 tys. zł – 2 granty, 20 tys. zł – 3 granty, 10 tys. zł – 3
granty, 5 tys. zł – 5 grantów.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie
internetowej organizatora.
Strona internetowa konkursu grantowego Wspieramy rozwój
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2017
Od 8 marca 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu L'Oréal Polska dla
Kobiet i Nauki 2017. W ramach konkursu przyznane zostaną dwa stypendia dla badaczek magistrantek,
badaczek kończących prace nad swoją rozprawą doktorską oraz trzy stypendia dla badaczek kończących prace
nad swoją pracą habilitacyjną.
Zgodnie z regulaminem konkursu z wnioskami o stypendium mogą występować tylko badaczki, które prowadzą
badania w obszarze nauk o życiu. Kandydatki do otrzymania stypendium dla studentek, nie mogą mieć więcej
niż 25 lat. Kandydatki do otrzymania stypendium dla doktorantek, nie mogą mieć więcej niż 35 lat. Kandydatki
do otrzymania stypendium dla osób, kończących pracę habilitacyjną, nie mogą mieć więcej niż 45 lat. W
przesłanym zgłoszeniu konieczne jest wykazanie aplikacyjnego charakteru prowadzonych badań.
Laureatki konkursu dla doktorantek otrzymają dwa stypendia w wysokości 30 000 zł każde. Laureatki konkursu
dla habilitantek otrzymają trzy stypendia w wysokości 35 000 zł każde. Laureatka konkursu dla magistrantek
otrzymają stypendium w wysokości 20 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie (prace magisterskie, prace doktorskie i
habilitacyjne), który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Strona internetowa konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - nabór wniosków
Od 12 kwietnia 2017 r. godz. 12:00 w trybie ciągłym prowadzony będzie nabór wniosków w ramach działań
bilateralnych w Funduszu Współpracy Dwustronnej Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej. Budżet
konkursu wynosi 400 000 euro.
Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uzyskane finansowanie może być
przeznaczone na:



wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii;
wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce.

W ramach uzyskanego wsparcia powinny być realizowane zadania, które mają służyć:




zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020
i innych programów międzynarodowych i/lub
wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć
związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii).

Podmiotami mogącymi składać wnioski są polskie jednostki naukowe będące organizacją prowadzącą badania i
upowszechniającą wiedzę. O dofinansowanie działania mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które prowadzą
działalność badawczo-rozwojową na terytorium RP.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie
internetowej organizatora.
Strona internetowa konkursu na Polsko-Norweską Współpracę Badawczą

