WYNIKI KONKURSÓW NCN
Opus 12, Sonata 12, ETIUDA 5 i MINIATURA I - są wyniki konkursów!
Z przyjemnością informujemy o przyznaniu grantów badawczych w ramach konkursów ogłoszonych przez
Narodowe Centrum Nauki:
1.
2.
3.
4.

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej – Prof. dr hab. n. med. W. Hennig na
kwotę 1 567 992,00 zł (konkurs OPUS 12);
Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej – dr n. med. P. Popławski na kwotę 50 000,00 zł (konkurs
MINIATURA I);
Zakład Fizjologii Klinicznej – mgr inż. A. Gajos-Draus (Doktorantka CMKP), na kwotę 110 352,00 zł
(konkurs ETIUDA 5);
Pracownia Cytometrii Przepływowej – dr n. med. T. Skirecki na kwotę 797 675,00 zł (konkurs
SONATA 12);

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

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
ERC: Harmonogram naboru wniosków 2017/2018
European Reseach Council podało harmonogram naboru wniosków, który będzie odbywał się w drugiej połowie
2017 r. i 2018 r. w ramach konkursów organizowanych przez tę instytucję. W najbliższych miesiącach otwarty
zostanie nabór wniosków we wszystkich konkursach organizowanych przez ERC. Budżet konkursów wynosił
będzie 1,86 mld euro. Kwota ma wystarczyć na sfinansowanie ok. 1030 projektów.
Szczegóły naborów wniosków w konkursach ERC w 2017 i 2018 r. zawiera tabela poniżej.

Szczegółowe informacje o konkursach European Research Council można znaleźć w ERC Work Programme
2018.

ERC Starting Grants - ruszył nabór wniosków
Do 17 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ERC Starting Grants, którego
organizatorem jest European Research Council. Konkurs adresowany jest do wybitnych młodych naukowców,
którzy znajdują się na początkowym etapie kariery naukowej i pracują nad stworzeniem własnego zespołu
badawczego.
Czas trwania: Zgłaszany projekt może trwać do pięciu lat.
Budżet: Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 1 500 000 euro (w niektórych przypadkach
projekt może uzyskać do 2 000 000 euro).
Wnioskodawca: Wnioski mogą składać osoby, które od 2 do 7 lat temu uzyskały swój pierwszy stopień
doktora. Kierownik zgłaszanego projektu musi być autorem przynajmniej jednej istotnej publikacji naukowej w
międzynarodowym czasopiśmie naukowym bez udziału swojego promotora. Wskazane jest by kierownik
posiadał także inne publikacje, wystąpienia na konferencjach, patenty i nagrody naukowe.
Strona internetowa konkursu ERC Starting Grants
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warsztaty ERC organizowane przez Oxford University oraz Polską Akademię Nauk, 14-15
września 2017 w Warszawie
W dniach 14-15 września 2017 r. Uniwersytet Oksfordzki i Polska Akademia Nauk organizują serię warsztatów
przygotowujących reprezentantów nauk humanistycznych i społecznych do aplikowania o granty ERC
(Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych).
Pierwszego dnia spotkania (14 września) odbędzie się konferencja poświęcona grantom ERC z udziałem
zaproszonych naukowców z Oxfordu, w trakcie której przedstawione zostaną zasady udzielania grantów, a także
rekomendacje ewaluatorów oraz laureatów. Po części konferencyjnej najlepsi z uczestników będą mogli
przedyskutować swoje pomysły badawcze z ekspertami podczas konsultacji indywidualnych. Natomiast 15
września pracownicy Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN przeprowadzą szkolenie „Wniosek ERC krok po
kroku” dla węższego grona aplikujących (około 12 osób). Wcześniej odbędzie się śniadanie networkingowe
zaproszonych gości z Oxfordu i polskich naukowców.
Rejestracja na wszystkie wydarzenia możliwa jest za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod
adresem https://goo.gl/forms/zLqkP4FRun3xFFaA3 najpóźniej do 1 września 2017 r. W formularzu jest
możliwość podania informacji dotyczących dorobku badacza i projektu naukowego, na który planuje otrzymać
grant ERC. Więcej informacji na temat warsztatów, a także program spotkania są dostępne na stronie Biura ds.
Doskonałości Naukowej PAN: https://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/4522warsztaty-dla-przedstawicieli-nauk-spolecznych-i-humanistycznych-poswiecone-grantom-erc-organizowane-wewspolpracy-z-oxford-university-14-15-09-2017-r

NARODOWE CENTRUM NAUKI
Sonata 13, Sonata Bis 7, Harmonia 9, Maestro 9 – trwa nabór wniosków
Do 15 września 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursów Sonata 13, Sonata Bis 7, Harmonia 9 oraz
Maestro 9, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które
obejmują badania podstawowe.
SONATA 13 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
posiadające stopień naukowy doktora. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień
naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która stopień doktora zdobyła w terminie od 1 stycznia 2010 r. do 31
grudnia 2015 r. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na
zasadach określonych w Kodeksie pracy.
SONATA BIS 7 - Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego,
realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy
doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Liczy się rok kalendarzowy, a nie
konkretny dzień. Zgłaszany projekt może trwać 36, 48 lub 60 miesięcy.

HARMONIA 9 - Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Zgodnie
z wymaganiami konkursu kierownik projektu musi realizować go w polskiej instytucji naukowej oraz
zaangażować w wykonanie projektu naukowca z zagranicznej instytucji naukowej. W ramach grantu Harmonia
można także finansować badania
 w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
 w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
 przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń
badawczych.
Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Wysokość finansowania na cały czas realizacji projektu
nie może przekroczyć:
 500 000 zł dla projektów trwających 12 miesięcy;
 1 000 000 zł dla projektów trwających 24 miesiące;
 1 500 000 zł dla projektów trwających 36 miesięcy.
Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Harmonia wynosi 40 mln zł.
MAESTRO 9 - Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację
pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza
dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Kluczową rolę w konkursie
Maestro odgrywa dotychczasowy dorobek naukowy kierownika zgłaszanego projektu. Zgłaszany projekt może
trwać 36, 48 lub 60 miesięcy.
Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs na polsko-litewskie projekty Daina
Od 15 września 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na polskolitewskie projekty badawcze w ramach konkursu Daina. Konkurs organizowany będzie przez przez Narodowe
Centrum Nauki wspólnie z litewską agencją finansującą badania naukowe Lietuvos mokslo taryba.
Zgodnie z informacjami NCN Do konkursu będą mogły być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów
badawczych:
 które obejmują badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie
paneli NCN;
 których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy;
 które uwzględniają zasady określone w warunkach konkursu w zakresie kosztów w projektach
badawczych finansowanych w konkursie DAINA;
 których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu
badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł;
 których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji litewskiej części projektu
badawczego nie może przekraczać 80 000 euro (projekty 2-letnie) lub 120 000 euro (projekty 3-letnie);
 w których kierownik polskiego zespołu badawczego posiada co najmniej stopień naukowy doktora.
W ramach projektu będzie można zaplanować m.in. środki na zatrudnienie kierownika z wynagrodzeniem
nieprzekraczającym 190 tys. zł rocznie oraz środki na zatrudnianie osoby na stanowisku typu post-doc.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2018 r. Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się zaś we
wrześniu 2018 r.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCN.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NCN zapowiada nowe międzynarodowe konkursy
W sierpniu Narodowe Centrum Nauki uruchomi nabory wniosków w dwóch nowych konkursach
międzynarodowych - HERA oraz EqUIP. Będzie to okazja do zdobycia środków na międzynarodowe projekty
badawcze dla naukowców z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.
Konkurs HERA (Humanities in the European Research Area) adresowany będzie do przedstawicieli nauk
humanistycznych. Roboczy temat planowanego do otwarcia konkursu to: Public spaces: culture and integration
in Europe. Zgłaszany projekt będzie musiał być realizowany przez co najmniej cztery zespoły, które pochodzą z
co
najmniej
czterech
krajów
biorących
udział
w
konkursie.
W konkursie HERA mogą brać udział zespoły z następujących krajów:


























Austria,
Belgia (Walonia),
Chorwacja,
Czechy,
Dania,
Estonia,
Finlandia,
Francja,
Hiszpania,
Holandia,
Irlandia,
Islandia,
Litwa,
Luksemburg,
Łotwa,
Niemcy,
Norwegia,
Polska,
Słowacja,
Słowenia,
Szwajcaria,
Szwecja,
Wielka Brytania,
Włochy.

Konkurs EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities) adresowany będzie do badaczy z
zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Temat konkursu Sustainability, equity, wellbeing and cultural
connections ma zaowocować badaniami prowadzonymi przez naukowców z Indii i Europy. Składane wnioski
powinny dotyczyć istotnych kwestii społecznych znaczących dla krajów europejskich oraz Indii.
Zgłaszany projekt będzie musiał być realizowany przez co najmniej trzy zespoły, które pochodzą z co najmniej
trzech krajów biorących udział w konkursie. Udział zespołu z Indii jest obowiązkowy.
W konkursie EqUIP mogą brać udział zespoły z następujących krajów:
 Finlandia,
 Francja,
 Indie,
 Norwegia,
 Polska,
 Słowenia,
 Wielka Brytania.
Szczegółowe informacje o konkursach HERA i EqUIP można znaleźć na stronie internetowej NCN.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
PO IR: Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.4 "Projekty
aplikacyjne" (Konkurs 1/4.1.4/2017)
Od 18 września 2017 r. do 18 grudnia 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania
naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" (Konkurs 1/4.1.4/2017). Budżet
konkursu wynosi 200 mln zł.
Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu, które
obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w
rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014. projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w
którego skład mogą wchodzić:
 co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i
upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z
zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie
na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy oraz



co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln zł.
Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 mln zł.
Strona internetowa konkursu 1/4.1.4/2017: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142017projekty-aplikacyjne/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundusze Norweskie
Przypominamy, że ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Programu Polsko-Norweska Współpraca
Badawcza można ubiegać się o sfinansowanie wizyty przedstawicieli w instytucji w Norwegii albo wizyty jej
przedstawicieli w Polsce.
Przedmiot i cel dofinansowania
Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów:
 wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii;
 wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce.
Działanie powinno 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).
Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Formularz realizacji działania składa polska jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i
upowszechniającą wiedzę. O dofinansowanie działania mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które prowadzą
działalność badawczo-rozwojową na terytorium RP.
Wysokość dofinansowania i przyznanie środków
Indykatywny budżet OP przeznaczony na dofinansowanie działań wynosi 400 tys. EUR. W przypadku
wystąpienia oszczędności w programie kwota przeznaczona na nabór może ulec zwiększeniu. Dofinansowanie
zostanie przyznane w PLN wg kursu NBP z dnia ogłoszenia o naborze.
Nabór na dofinansowanie działań jest ciągły, jednoetapowy.
Złożone formularze są weryfikowane przez OP zgodnie z kryteriami weryfikacji formalnej i merytorycznej,
określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu.
Jeden podmiot (w przypadku uczelni wyższych jako pojedynczy podmiot rozumiana jest każda podstawowa
jednostka organizacyjna uczelni) może złożyć maksymalnie 2 formularze na realizację 2 działań, przy czym
każde działanie powinno dotyczyć innego zakresu tematycznego i być realizowane przez inną grupę osób.
Podmioty, których formularze zostaną pozytywnie zweryfikowane otrzymają informację o przyznaniu
dofinansowania wraz ze wzorem umowy.
Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania budżetu. O pierwszeństwie decyduje kolejność wpływu
formularzy.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie naboru na działania bilateralne w
ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza i załącznikach
na stronie NCBiR http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/fundusz-wspolpracydwustronnej/art,5042,polsko-norweska-wspolpraca-badawcza-nabor-na-dofinansowanie-dzialan-bilateralnychw-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.html

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
First Team, Homing, Powroty - nabór wniosków
Od 1 sierpnia 2017 r. do 2 października 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach kolejnej edycji
konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. First Team, Homing oraz Powroty. W ramach konkursów
możliwe będzie uzyskanie środków na finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez
doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej (First Team), finansowanie projektów o charakterze staży
podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy (Homing) oraz
finansowanie powrotów do pracy w B+R (Powroty).
Poniżej szczegółowe opisy nowych konkursów:
FIRST TEAM - w ramach konkursu wybitni młodzi naukowcy z całego świata uzyskają możliwość prowadzenia
projektów w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej
innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36
miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 2 000 000 zł.
HOMING - w ramach konkursu będzie można uzyskać środki na finansowanie przełomowych projektów o
charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich
narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego
pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej
innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 24
miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 800 000 zł.
POWROTY - w ramach konkursu będzie można uzyskać środki na finansowanie innowacyjnych projektów o
charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich
narodowości), powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub
przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera
naukowego. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 24 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna
przekraczać 800 000 zł.

NARODOWY KONGRES NAUKI
Trwa rejestracja na Narodowy Kongres Nauki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Krakowskim Środowiskiem Akademickim zapraszają do
udziału w Narodowym Kongresie Nauki, który odbędzie się w Krakowie w dniach 19-20 września 2017 roku.
Narodowy Kongres Nauki będzie stanowił podsumowanie debaty toczonej podczas konferencji programowych
NKN w dziewięciu ośrodkach akademickich kraju. Podczas Kongresu zostanie przedstawiony i poddany debacie
projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Narodowym Kongresie Nauki prosimy o zgłoszenie swojego udziału i
wypełnienie formularza rejestracyjnego.

