KOMUNIKAT
Szanowni Państwo
W związku z uruchomieniem procedury składania wniosków o przyznanie jednostkom
organizacyjnym CMKP środków na finansowanie programów badawczych w 2019 roku,
zgodnie z Zarządzeniem nr 158/2018 w sprawie Regulaminu podziału i wydatkowania
subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Centrum Medycznym Kształcenia
Podyplomowego, przypominamy, iż wnioski na rok 2019 Kierownicy jednostek składają w
Dziale Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą w terminie do dnia 31
stycznia 2019 roku (wersja papierowa + elektroniczna na adres email: nauka@cmkp.edu.pl).
W tym samym terminie składane są Raporty z realizacji Programów badawczych w roku 2018,
z uwzględnieniem cząstkowych Projektów badawczych.
Dodatkowe informacje, regulaminy oraz formularze raportów i wniosków dostępne są na stronie
internetowej CMKP w zakładce „Działalność naukowa” → "Dział Obsługi Działalności Naukowej i
Współpracy z Zagranicą” → "Finansowanie badań naukowych w CMKP”.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Zdrowie H2020 – webinaria
Szanowni Państwo, w najbliższym czasie projekt HNN 2.0 organizuje dwa ogólnodostępne
webinaria:
 22 stycznia, 15:30 – 16:45 HNN 2.0 Webinar on "Health Research Infrastructures"
Rejestracja jest otwarta do 18 stycznia lub do wyczerpania miejsc. Więcej informacji i
rejestracja tutaj.



4 luty, 15:30 – 16:45 HNN 2.0 Webinar on European Investigator Involvement in US
National Institutes of Health Research. Rejestracja jest otwarta do 1 lutego lub do
wyczerpania miejsc. Więcej informacji i rejestracja tutaj.

NARODOWE CENTRUM NAUKI
Harmonogram naboru wniosków w 2019 r. – nowości i zmiany:
 trzy konkursy finansowane z funduszy EOG i funduszy norweskich. Są to konkursy
Grieg, Idealab oraz Pols.
 nowością są konkursy Mozart (projekty badawcze w polsko-austriackiej współpracy)
oraz Alphorn (projekty badawcze w polsko-szwajcarskiej współpracy).
 znany jest termin naboru wniosków w ramach konkursu Miniatura 3. Aplikacje do tego
konkursu będzie można składać w trybie ciągłym od 1 kwietnia 2019 r. do 30 września
2019 r.
 Bez zmian pozostały terminy naboru wniosków w najpopularniejszych konkursach,
czyli Opus i Preludium.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór wniosków w ramach programu JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative
Disease Research)
Do 12 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach programu JPND (EU Joint Programme
– Neurodegenerative Disease Research). W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków
na prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych obejmujących zagadnienia z
zakresu chorób neurozwyrodnieniowych. Planowany budżet konkursu wynosi ok.30 mln euro.
Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Nauki tematyka konkursu będzie dotyczyła
następujących chorób neurozwyrodnieniowych:
- chorobę Alzheimera oraz inne demencje,
- chorobę Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości,
- choroby prionowe,
- stwardnienie zanikowe boczne,
- chorobę Huntingtona,
- ataksję rdzeniowo-móżdżkową,
- rdzeniowy zanik mięśni.
Do konkursu mogą przystąpić konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych
pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Uczestników konkursu
obowiązują krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty
uczestniczące w konkursie.
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem NCN: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/201901-09-jpnd-nowy-konkurs
i JPND: http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/opencalls/personalised-medicine-2019/
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Druga edycja konkursu ERA PerMed
Do 7 marca 2019 r. (godz. 14:00) trwa nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu
ERA PerMed. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na międzynarodowe
projekty badawcze, których tematyka dotyczy zagadnienia z zakresu medycyny
personalizowanej. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów NCBiR przeznaczy
600 000 euro.

W ramach konkursu przyjmowane będą wnioski, w których zaplanowano badania
z następującej tematyki:
- Research Area 1: “Translating Basic to Clinical Research and Beyond”
- Research Area 2: “Integrating Big Data and ICT8 Solutions”
- Research Area 3: ”Research towards Responsible Implementation in Health Care”
Każdy projekt powinien odnosić się do jednego z modułów obszaru nr 3 (obowiązkowo) oraz
przynajmniej jednego z modułów w ramach obszarów 1 lub 2. Ważne: Polscy partnerzy mogą
być włączeni w realizację modułów z obszarów nr 1 i 2. Zadania badawcze w ramach obszaru
nr 3 nie są objęte dofinansowaniem NCBR.
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem NCBR:
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/era-permeduruchomienie-drugiego-konkursu-jtc-2019-pt-personalised-medicine-multidisciplinary/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV konkurs ERA-NET NEURON Cofund
Do 11 marca 2019 r. (godz. 17:00) trwa nabór wniosków w ramach IV konkursu ERA-NET
NEURON Cofund. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na prowadzenie
międzynarodowych badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii. Na dofinansowanie
udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR
przeznaczyło łącznie 600 000 euro.
Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgłaszane projekty muszą
zawierać się w następującej tematyce:
- Fundamental research addressing the discovery and validation of biomarkers to be used as bio
signatures of the pathophysiology associated to specific neurological and psychiatric diseases.
- Clinical research on clinically relevant biomarkers for the diagnosis, patient stratification,
prognosis or monitoring or prediction of treatment response and side effects for specific
neurological and psychiatric diseases.
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem NCBR:
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs LIDER X
Do 18 marca 2019 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu LIDER X, którego
organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs adresowany jest do
doktorantów, nauczycieli akademickich bez stopnia doktora oraz osób, które posiadają stopień
doktora, a od jego obrony nie upłynęło 7 lat. Maksymalna kwota dofinansowania projektu
wynosi 1,5 mln zł.
Zgodnie z informacjami organizatorów wnioskodawcami mogą być młodzi naukowcy, którzy
spełniają następujące warunki:



są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora,
posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat do okresu tego nie
wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu
macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem









wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub
świadczenia rodzicielskiego, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia
rehabilitacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w związku
z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji
leczniczej) i są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce. O środki finansowe nie mogą ubiegać się
Wnioskodawcy, którzy w dacie złożenia Wniosku posiadają stopień naukowy doktora
habilitowanego,
są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają
patenty lub wdrożenia,
dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która
zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu
badawczego,
posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii
Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres
dłuższy niż 3 miesiące a ich pobyt jest zarejestrowany.
Celem konkursu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców
w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem
badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć
zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy

Okres realizacji zgłaszanego projektu nie może przekraczać 36 miesięcy. Kierownik projektu
może pobierać wynagrodzenie nie większe niż 8 000 zł miesięcznie. Budżet całego konkursu
wynosi 60 mln zł.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-x-edycja/
FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
Do 31 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach nagrody im. Artura Rojszczaka, która
przyznawana jest przez Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs
adresowany jest do młodych naukowców, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich
pięciu lat od złożenia wniosku. Wysokość nagrody wynosi 5 000 zł.
Kandydatów do nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu Stypendystów FNP na
podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe.
INNE WYDARZENIA
X edycja konkursu INNOWACJA JEST KOBIETĄ
Do 31 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach dziesiątej edycji konkursu
INNOWACJA JEST KOBIETĄ, którego organizatorem jest Fundacja Kobiety Nauki. Celem
konkursu jest wyłonienie innowacyjnego autorskiego lub współautorskiego rozwiązania
technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania.
Zgodnie z regulaminem konkursu kompletne zgłoszenie musi zawierać następujące
dokumenty:
- CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych;
- krótki opis projektu (do 1 strony);

- opis implementacji (do 1 strony).
W X edycji konkursu przyznane zostaną dwie nagrody. Zwycięskie wynalazki będą
prezentowane podczas 22. Międzynarodowego Moskiewskiego Salonu Wynalazków i
Innowacyjnych Technologii Archimedes 2019.
Zgłoszenia należy przesyłam mailem na adres: kontakt@kobietynauki.org. Organizatorki
konkursu proszą o dodanie do maila tematu KONKURS.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie oraz na stronie
internetowej: https://kobietynauki.org/index.php/2018/12/innowacja-jest-kobieta-x-edycja/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór wniosków w programie bioLAB
Do 1 lutego 2019 r. trwa nabór wniosków w programie bioLAB (program polskoamerykańskiej komisji Fulbright’a) na wyjazd w roku akademickim 2019/20 na płatny staż dla
studentów nauk biologicznych (biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja,
itp.) w czterech amerykańskich instytucjach naukowych: Oklahoma Medical Research
Foundation, University of Chicago, Iniversity of Virginia, Iniversity of Texas, Southwestern
Medical Center.
Program BioLAB to przede wszystkim możliwość uczestniczenia w ważnych, aktualnych
projektach badawczych pod okiem doświadczonych naukowców, a w niektórych przypadkach
także wykorzystanie wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni
macierzystej.
Stypendysta otrzymuje:
- stypendium w wysokości $ 26 500 – $ 28 000 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
utrzymania oraz pełne ubezpieczenie medyczne.
- pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA
- zwrot kosztów podróży – w przypadku Oklahoma Medical Research Foundation

