FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Nowy Program Pracy Health, demographic change and wellbeing 2018-2020 - opublikowany
Szanowni Państwo,
Na Participant Portal opublikowano nowe Programy Pracy na lata 2018 – 2020, między innymi dla Zdrowia,
zmian społecznych i dobrostanu:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzień informacyjny MSCA
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na Dzień Informacyjny dotyczący Działań
Marii Skłodowskiej- Curie w Programie Horyzont 2020. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 listopada w
Warszawie, w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, przy ul. Pawińskiego 5B.
Podczas spotkania przedstawiciel Research Executive Agency EC przedstawi konkursy MSCA w nowym
Programie Pracy, który został opublikowany 27 października 2017, a polscy uczestnicy trwających projektów
MSCA opowiedzą o swoich doświadczeniach. Więcej informacji (program spotkania, możliwość rejestracji)
znajdują się na stronach KPK: http://www.kpk.gov.pl/?event=dzialania-marii-sklodowskiej-curie-w-ostatnichtrzech-latach-programu-horyzont-2020-szanse-dla-polskich-instytucji.
Osoba do kontaktu: Bogna Hryniszyn
Tel. +48 500 207 843,
e-mail: Bogna.Hryniszyn@kpk.gov.pl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERC: Consolidator Grant – możliwość sfinansowania twórczych i nowatorskich pomysłów
Do 15 lutego 2018 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. Budżet konkursu wynosi 550 mln euro.
Poniżej zamieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków w ramach konkursu ERC
Consolidator Grant.
 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/calls/erc-2018cog.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-COG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

KPK: Dzień informacyjny 7 listopada 2017 Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
Szanowni Państwo,
Przypominamy o otwartej rejestracji na Dzień Informacyjny 7 listopada 2017 r. dotyczący pierwszego
wyzwania społecznego Societal Challenges: „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan”.
Spotkanie poprowadzą Eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE. Gośćmi będą między innymi:
Urzędnik Komisji Europejskiej Pani Monika Lanzenberger z DG CONNECT, która zaprezentuje Państwu
Program Pracy „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 2018-2020” na ostatnie już trzy lata programu
Horyzont 2020 i Ekspert Pani Grażyna Omarska. Zaproszenie na spotkanie przyjęli również realizatorzy
projektów w Programie Ramowym Horyzont 2020: Pani Bożena Raducha z Uniwersytetu medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Pan Przemysław Mistur z 2KMM Sp. z o.o., którego jednostka
uzyskała finansowanie w ramach Programu Ramowego H2020.
Program, rejestracja na spotkanie na stronach KPK PB UE:
http://www.kpk.gov.pl/?event=save-the-date-dzien-informacyjny-zdrowie-zmiany-demograficzne-i-dobrostan

NARODOWE CENTRUM NAUKI
Zwiększenie nakładów na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
Rada NCN podjęła decyzję o ustaleniu wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów
badawczych w ramach konkursów ogłoszonych 14 czerwca 2017r - na realizację projektów badawczych w
ramach konkursów SONATA 13, MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7 przeznaczono łącznie 330
mln zł. Nakład finansowy w konkursach SONATA 13 i SONATA BIS 7 został zwiększony o 30 mln zł.
Rada NCN podjęła decyzję o zwiększeniu o 10 mln zł nakładu finansowego konkursu MINIATURA 1.
Ostateczny budżet tego konkursu wyniesie 30 mln zł. W konkursie MINIATURA 1 wnioski można składać za
pomocą systemu OSF w systemie ciągłym do dnia 31 grudnia br. Obecnie trwają prace nad dokumentacją
kolejnej edycji konkursu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowe konkursy – Daina 1
DAINA 1 - Konkurs na projekty badawcze realizowane wspólnie przez polsko-litewskie zespoły naukowe, w
których pracami zarządzają kierownicy projektów: kierownik polskiego zespołu badawczego (osoba
przynajmniej z doktoratem) oraz kierownik litewskiego zespołu badawczego.
Projekty zgłaszane do konkursu Daina 1 mogą trwać 24 lub 36 miesięcy, a ich budżet na cały okres realizacji
polskiej części projektu badawczego nie może być mniejszy niż 150 000 zł. Budżet całego konkursu wynosi 8
mln zł.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tango 3
Konkurs TANGO 3 – formuła konkursu ulegnie modyfikacjom, planowany jest nabór do trzeciej edycji
konkursu TANGO w sposób ciągły za pośrednictwem systemu OSF w edycjach rocznych. Konkurs ten
adresowany będzie do laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki będących w trakcie lub po
zakończeniu realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN, którzy są zainteresowani
wykorzystaniem osiągniętych wyników w sposób praktyczny i komercyjny poprzez kontynuację finansowania
badań przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Planowane podstawowe założenia konkursu TANGO:
- okres realizacji projektów TANGO - do 12 miesięcy
- wysokość finansowania - do 200 tys. zł.
- zakres finansowania - faza rozpoznania potencjału komercjalizacyjnego proponowanych badań, działania
służące pozyskiwaniu partnerów czy też inwestorów komercyjnych

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.

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
140 mln zł od FNP na innowacyjne badania w konkursie MAB
Szanowni Państwo,
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła kolejny konkurs w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze
(MAB). O środki w łącznej wysokości 140 mln zł mogą się ubiegać wybitni uczeni, którzy chcieliby założyć w
Polsce autonomiczne jednostki badawcze i prowadzić w nich innowacyjne badania. Finansowanie pochodzi z
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Na uruchomienie nowego centrum można otrzymać ok. 35 mln zł. Warunkiem zdobycia takiego finansowania
jest pomysł na oryginalny, innowacyjny program badawczy, a także zaangażowanie silnego partnera lokalnego,
zagranicznego i partnerów gospodarczych. Otrzymane środki można przeznaczyć na badania prowadzone przez
kilka grup badawczych. Do konkursu w programie MAB mogą się zgłosić wybitni naukowcy, niezależnie od
narodowości. Może to być też tandem składający się z naukowca odpowiedzialnego za program badawczy i z
naukowca posiadającego wysoko rozwinięte kompetencje menadżerskie. Termin składania wniosków w
bieżącym konkursie upływa 20 grudnia br. Finansowanie mogą zdobyć projekty realizowane w całej Polsce.
Komplet informacji znajduje się na stronie: http://irap.fnp.org.pl/

STYPENDIA / KONKURSY
Stypendia wyjazdowe dla gastroenterologów
Do 31 stycznia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Visiting Fellowship Programme for Clinicians,
którego organizatorem jest United European Gastroenterology. W ramach programu przyznane zostaną
stypendia wyjazdowe w wysokości 1 250 euro każde dla 25 stażystów z zakresu gastroenterologii, którzy spędzą
dwa tygodnie w renomowanym ośrodku szkoleniowym w roku 2018/2019.
Środki otrzymane w ramach stypendium przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania. O
stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
* są klinicystami (medycznymi, chirurgicznymi lub obrazujący hepato-gastroenterolog);
* mają ukończony co najmniej rok szkolenia klinicznego;

* mają nie więcej niż 40 lat (osoby urodzone 1 stycznia 1978 roku lub później);
* mieszkają w Europie lub regionie śródziemnomorskim;
* mówią biegle po angielsku.
https://www.ueg.eu/awards-grants/ueg-awards/visiting-fellowship-for-clinicians/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fulbright Specialist – konkurs na wizyty amerykańskich specjalistów w polskich instytucjach
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza nabór wniosków na goszczenie amerykańskich specjalistów
reprezentujących różne dziedziny naukowe (w tym: zdrowie publiczne/globalne). Stypendia przyznawane są
instytucjom wyrażającym gotowość przyjęcia specjalistów do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in.
wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac
programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania
ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.
Kto może ubiegać się o Specjalistę?
Uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki
naukowe, placówki oświatowe, instytucje rządowe, kulturalne i medyczne oraz rządowe i pozarządowe
organizacje badawcze w Polsce.
Stypendia przyznawane są instytucjom wyrażającym gotowość przyjęcia specjalistów do prowadzenia lub
uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w
zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do
wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.
Ogłoszenie wyników konkursu:
6-8 tygodni po zakończeniu naboru wniosków zgłoszeniowych
Czas trwania stypendium: 14-42 dni (dni kalendarzowych)
Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów:
– zakwaterowania
– wyżywienia
– podróży krajowych
Termin przesyłania wniosków zgłoszeniowych: do 13 listopada 2017 r.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
1)
Złożenie przez instytucję goszczącą wniosku zgłoszeniowego w wersji elektronicznej (w formacie Word)
do 13 listopada 2017 r.
2)
Przesłanie wydrukowanego i podpisanego na ostatniej stronie (przez władze instytucji zapraszającej)
wniosku zgłoszeniowego do 13 listopada 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).
3) Złożenie przez amerykańskiego kandydata aplikacji do systemu Roster za pośrednictwem World Learning,
zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Specialist Program (dostępnymi na stronie Fulbright
Specialist Program administrowanej przez World Learning).
Szczegółowe zasady funkcjonowania programu znajdują się na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji
Fulbrighta oraz stronie World Learning.

