FUNDUSZE EUROPEJSKIE
5 konkurs w IMI2 otwarty
W ramach Wspólnego Przedsięwzięcia „Inicjatywa Leków Innowacyjnych 2″ (IMI2 JU – Innovative Medicines
Initiative 2 Joint Undertaking) konsorcja badawcze mogą składać wnioski konkursowe w 6 tematach, które
dotyczą: choroby Alzheimera, zaburzeń poznawczych, cukrzycowej choroby nerek i zaangażowania pacjenta w
dziedzinie badań i rozwoju leków. Całkowity budżet konkursu wynosi 94 954 000 euro. Wnioski należy
przesyłać do 13 października 2015 r.
Wnioski można przygotować na następujące tematy:
Temat 1: Patient perspective elicitation on benefits and risks of medicinal products, from development through
the entire life cycle, to inform the decision-making process by regulators and health technology assessment
bodies
Temat 2: Diabetic kidney disease biomarkers (DKD-BM)
Temat 3: Inflammation and AD: modulating microglia function – focussing on TREM2 and CD33
Temat 4: Understanding the role of amyloid imaging biomarkers in the current and future diagnosis and
management of patients across the spectrum of cognitive impairment (from pre-dementia to dementia)
Temat 5: Evolving models of patient engagement and access for earlier identification of Alzheimer’s disease:
phased expansion study
Temat 6: From ApoE biology to validated Alzheimer’s disease targets.
Wszystkie tematy z dokładnym opisem znajdują się na stronie IMI2. Wnioski do pierwszego etapu konkursu
należy przesyłać do 13 października 2015 r., do godz. 17:00, korzystając z elektronicznego narzędzia SOFIA
(Submission OF Information Application).

W KPK PB UE osobą do kontaktu w zakresie Wspólnego Przedsięwzięcia „Inicjatywa Leków Innowacyjnych 2″
jest Anna Pytko. Więcej na stronie: http://www.kpk.gov.pl/?p=24612

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARP: Bon na innowacje 2015
Od 31 sierpnia 2015 r. do 30 grudnia 2015 r. można składać wnioski w ramach programu Bon na Innowacje
dla MŚP, którego organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach Działania 2.3
Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od
wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii
produkcji lub nowego projektu wzorniczego. W ramach programu wartość składanego projektu może wynosić
od 60 000 zł do 400 000 zł.
Zgodnie z informacjami organizatorów projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi
dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła usłudze, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty
kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kosztem kwalifikowalnym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji

usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub
nowego projektu wzorniczego.
Całkowity budżet programu Bon na Innowacje 2015 wynosi 46,1 mln zł.
Strona internetowa konkursu Bon na Innowacje 2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konkurs na ERC Starting Grants
Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) dziś planuje otwarcie konkurs na
granty dla naukowców rozpoczynających karierę badawczą: ERC Starting Grants. Maksymalne finansowanie
grantu to 1,5 mln euro na 5 lat. Termin składania wniosków upływa 17.11.2015 r. Od września wszystkie
zainteresowane osoby zapraszamy na indywidualne konsultacje. Zgłoszenia prosimy kierować pod adres
Wieslaw.Studencki@kpk.gov.pl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Propozycja współpracy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu PJ-05-2015 w
ramach Trzeciego programu działań UE w dziedzinie Zdrowia 2014-2020
Szanowni Państwo,
Poniżej przekazuję kolejną propozycję współpracy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu PJ-052015 w ramach Trzeciego programu działań Unii w dziedzinie Zdrowia 2014-2020
Termin składania propozycji upływa 15 września.
Wszystkie otrzymane dotychczas propozycje z innych NFP znajdują się na stronie:
http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-z-ue/programy-finansowe-ue-wdziedzinie-zdrowia
The European Hematology Association (EHA) promotes excellence in patient care, research and education in
hematology. EHA prides itself with a congress that attracts around 10,000 delegates and a journal,
Haematologica, which is the highest ranking journal in general hematology in Europe. Beside these very visible
activities, EHA is also a provider of smaller educational activities, supports career development though
fellowships and grants, and represents hematology in (European) advocacy activities.
EHA is open to join projects and networks that helps to position the organization on the cutting edge of research
and policy. We have identified the call “Common assessment methodology on quality, safety and efficacy of
transplantation therapies”
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/20057-pj-05-2015.html) as
potentially interesting in this context. Especially as mention is made of blood (and, by implication, bone
marrow) in the call text: “To the extent possible/necessary this action should also cover blood and blood
components.”
EHA is interested in partnering with consortia deliberating to apply for this call. Alternatively, we may help
consortia finding eligible partners through our network. Please direct your inquiries to Thom Duyvené de Wit
(th.duyvenedewit@ehaweb.org).
Thom Duyvené de Wit
European Affairs
European Hematology Association
www.ehaweb.org
EHA Executive Office
Koninginnegracht 12b | 2514 AA The Hague | The Netherlands
Cell: +31 6 53926740
Tel: +31 70 3020099
th.duyvenedewit@ehaweb.org

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
NCBiR: Konkurs na współpracę z Azją Południowo-Wschodnią
Do 14 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach I konkursu Southeast Asia - Europe Pilot Joint Call for
Mobility. Zgodnie z informacjami NCBiR konkurs ma na celu skojarzenie zespołów badawczych z Europy i
Azji Południowo-Wschodniej w celu nawiązania lub wzmacniania istniejącej współpracy (wspieranie
istniejących i tworzenie nowych partnerstw). W dłuższej perspektywie ma służyć wypracowaniu mechanizmu
finansowania dla przyszłych wspólnych projektów B+R. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów,
NCBiR przeznaczyło 50 000 euro.
Składane wnioski muszą dotyczyć następującej tematyki:




Environmental (climate change, water resource management, smarter cities, biodiversity & energy);
Health ((neglected) infectious diseases, antimicrobial drug resistance);
Food (agricultural productivity, sustainability and standards, value chain).

Wnioski do konkursu mogą składać konsorcjum, które powinno być złożone z przynajmniej 4 podmiotów: 2 z
krajów SEA oraz 2 z krajów UE. Dofinansowanie udziału partnera polskiego nie powinno przekroczyć 10 000
euro na projekt.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.
Strona internetowa konkursu Southeast Asia - Europe Pilot Joint Call for Mobility

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Strategmed - trzecia edycja konkursu
Od 15 września 2015 r. do 27 października 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach trzeciej edycji
konkursu organizowanego w programie Strategmed. Głównym celem programu jest uzyskanie zasadniczego
postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań
naukowych i prac rozwojowych. Budżet konkursu wynosi 115 000 000 zł.
Do programu Strategmed można zgłaszać wnioski w czterech obszarach badań:





kardiologia i kardiochirurgia;
onkologia;
neurologia i zmysły;
medycyna regeneracyjna.

Regulamin konkursu dopuszcza składanie wniosków, w których kwota wnioskowanego dofinansowania jest nie
niższa niż 10 000 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie
internetowej organizatora.
Strona internetowa trzeciej edycji konkursu Strategmed - http://www.ncbir.pl/programystrategiczne/profilaktyka-i-leczenie-chorob-cywilizacyjnych---strategmed/strategmed-iii-konkurs/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Innomed - Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze
medycyny innowacyjnej
Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 lipca 2015 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla
Programu sektorowego „INNOMED – Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w

obszarze medycyny innowacyjnej”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy
B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji
dostępnych jest w zakładce POIR/Konkursy/Konkurs_2/1.2/2015_INNOMED

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
Międzynarodowe Agendy Badawcze
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej podała szczegóły naboru wniosków, który prowadzony będzie w ramach
projektu "Międzynarodowe Agendy Badawcze" (MAB) współfinansowanego w ramach IV osi Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Działanie 4.3. Planowany budżet projektu będzie wynosił 126 000
000 euro. Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na wrzesień 2015 r.
Więcej informacji na stronie: http://www.fnp.org.pl/ogloszenie-w-sprawie-planowanej-realizacji-przez-fnpprojektu-miedzynarodowe-agendy-badawcze/

STYPENDIA

MNiSW: Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok 2015/2016
Do 15 października 2015 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie doktorantom stypendiów
ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
może przyznać do 100 stypendiów. Wysokość pojedynczego stypendium nie może przekroczyć 25 000 zł.
Zasady przyznawania stypendiów ministra dla doktorantów regulowane są na podstawie rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia
przyznawanych doktorantom.
Stypendium ministra na rok akademicki 2015/2016 może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie
następujące warunki:






zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim;
uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w
programie tych studiów;
uzyskał w okresie studiów doktoranckich wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z
dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały
utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub
wybitne osiągnięcia w sporcie.

Wnioski o stypendia ministra są przekazywane odpowiednim ministrom w terminie do 15 października 2015 r.
W przypadku:



uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wnioski przesyła uczelnia pod
adresem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich – wnioski
przesyła uczelnia pod adresem ministerstw nadzorujących daną uczelnię.

Szczegółowe informacje o stypendiach ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów można znaleźć na
stronie internetowej MNiSW.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendium z Cofundu w Norwegii
FYI, the Scientia Fellows MCA cofunded fellowship scheme now has an open call for post-doctoral fellowships
in Health sciences.
Deadline 20. September http://academicpositions.eu/ad/university-of-oslo/2015/38-postdoctoral-fellowshipshealth-sciences/59149/

KONKURSY
Wkrótce otwarcie V edycji konkursu „Iuventus Plus”
1 września 2015 r.> ruszy nabór do V edycji konkursu „Iuventus Plus”. Program zakłada finansowanie
kontynuacji badań młodych naukowców, których poprzedni etap prac zakończył się publikacją w czasopismach
z listy „Journal Citation Reports” lub „European Reference Index for the Humanities”. Jego celem jest wsparcie
młodych badaczy oraz popularyzacja i promocja wyników ich badań.

Więcej informacji o programie „Iuventus Plus” - http://www.nauka.gov.pl/iuventus-plus/

AMERYKAŃSKIE PROGRAMY FINANSOWANIA BADAŃ - WARSZTATY
„Europa tour” – warsztaty w ramach projektu BILAT USA 2.0
5 października 2015 r., Warszawa
7 października 2015 r., Rzym
9 października 2015 r., Lizbona
W ramach projektu BILAT USA 2.0 w trzech europejskich miastach zostaną zorganizowane warsztaty na temat
możliwości skorzystania z amerykańskich programów finansowania badań. Warsztaty adresowane są do
naukowców, kierowników projektów i administracji. Uczestnicy poznają dobre praktyki w zakresie współpracy
badawczej między USA a europejskimi instytucjami.
Główne tematy warsztatów to:
 promocja amerykańskich funduszy na badania wśród europejskich naukowców
 wzmocnienie wiedzy instytucji europejskich na temat ubiegania się o amerykańskie fundusze na
badania i zarządzanie nimi
 prezentacja dobrych praktyk w zakresie współpracy badawczej między USA a europejskimi
instytucjami.
Rejestracja i udział w warsztatach są bezpłatne. Szczegóły dotyczące cyklu warsztatów, programu i rejestracji
będą wkrótce dostępne na stronie http://www.kpk.gov.pl/?p=24955
BILAT USA 2.0 to projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach 7PR. Jego celem jest wzmocnienie
aktywności i rozwoju partnerstwa nauki, technologii i innowacji pomiędzy Unią Europejską a Stanami
Zjednoczonymi Ameryki.

