FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Proponowane konkursy 2016-2017 w Horyzoncie 2020
Komisja Europejska udostępniła projekty Programów Pracy 2016-2017. Zawierają one tematykę konkursów
proponowaną na lata 2016-2017 oraz daty ich ogłoszenia. Oficjalne zatwierdzenie dokumentów spodziewane
jest w październiku 2015, a następnie Programy Pracy zostaną ogłoszone na europejskiej stronie programu
Horyzont 2020 i na Participant Portal.
Więcej informacji na stronie: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konferencja IPMA pod honorowym patronatem KPK PB UE, 22-23 października 2015 r. Warszawa
Kolejna edycja ogólnopolskiej konferencji IPMA Polska skierowana jest do osób zainteresowanych realizacją
przyszłościowych, nowoczesnych i innowacyjnych projektów na gruncie polskim i międzynarodowym. Krajowy
Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE objął to wydarzenie patronatem honorowym. Podczas streamu
„Nauka, rozwój, innowacje” Katarzyna Walczyk-Matuszyk – Zastępca Dyrektora KPK PB UE – wyjaśni, jak
skutecznie aplikować do programu Horyzont 2020.
Więcej na stronie: http://www.kpk.gov.pl/?p=25484

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Propozycja współpracy z Uniwersytetem w Rydze, który chciałby zostać partnerem w
projektach 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3 oraz 2.1.4.1 Planu pracy na 2015 rok Trzeciego Programu
działań Unii w dziedzinie Zdrowia (2014-2020)
Riga Stradini University would like to participate in:
Gathering knowledge and exchanging best practices on measures reducing availability of alcoholic
beverages (Thematic priority 1.1. of Annex I to the Programme Regulation);
Early diagnosis and treatment of viral hepatitis (Thematic priority 1.3. of Annex I to the Programme
Regulation);
Early diagnosis of tuberculosis (Thematic priority 1.3. of Annex I to the Programme Regulation);
Common assessment methodology on quality, safety and efficacy of transplantation therapies (Thematic
priority 4.5. of Annex I to the Programme Regulation)
Contact person: Ms. Ingrīda Kalvina Ingrida.Kalvina@rsu.lv, phone: +371 67409272, +371 67409152;
Mr. Uldis Berķis Uldis.Berkis@rsu.lv, phone +371 67409242
Paula Stradina Clinical University Hospital would like to participate in:
Common assessment methodology on quality, safety and efficacy of transplantation therapies (Thematic
priority 4.5. of Annex I to the Programme Regulation)
Contact person: Ms. Signe Paulina signe.paulina@stradini.lv, phone: +371 67069785
The Centre for Disease prevention and control of Latvia would like to participate in:
Gathering knowledge and exchanging best practices on measures reducing availability of alcoholic
beverages
(Thematic
priority
1.1.
of
Annex
I
to
the
Programme
Regulation).
Contact person: Ms. Nicole Werner-Keišs nicole.wernerkeiss@spkc.gov.lv, phone: +371 67895816
So if you have any information that any of your organisations is looking for a partner regarding these mentioned
projects, please share these information.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
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/

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
FNP: Start 2016
Do 30 października 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu Start, którego organizatorem jest
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - przed lub po doktoracie którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci
konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł.
Program Start skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się
sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć
naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego
poświęcenia się pracy badawczej.
O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy:
 nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy
korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich);
 są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub
innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych;
 mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub
pozycje książkowe).
Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze. Co roku
Fundacja przyznaje do 130 rocznych stypendiów. Wysokość rocznego stypendium wynosi obecnie 28 000 zł.
Wybrani laureaci konkursu Start będą mieli możliwość odbycia jednego lub dwóch wyjazdów studyjnych do
zagranicznych ośrodków badawczych. Celem wyjazdów jest nawiązanie współpracy oraz poznanie metod pracy
badawczej w wizytowanych ośrodkach. W celu uzyskania środków na wyjazdy studyjne, należy zgłosić chęć
odbycia takiego wyjazdu już na etapie składania wniosku o stypendium.
Nabór wniosków rozpocznie się w połowie września 2015 r.
Więcej informacji na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/start/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------FNP: Mentoring jako narzędzie wsparcia indywidualnego rozwoju naukowca
Do 7 października 2015 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu mentoring jako narzędzia wsparcia
indywidualnego rozwoju naukowca, które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie
skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę
mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od
momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.
Więcej
informacji
na
stronie:
indywidualnego-rozwoju-naukowca-2/

http://www.fnp.org.pl/szkolenie-mentoring-jako-narzedzie-wsparcia-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------FNP: Szkolenia z zarządzania zespołem naukowym
Do 1 października 2015 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania zespołem naukowym,
które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz
pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu
mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia
doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.
Więcej informacji na stronie: http://www.fnp.org.pl/szkolenia-z-zakresu-zarzadzania-zespolem-naukowym-4/

STYPENDIA, KONKURSY

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.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------MNiSW: Walonia - stypendia dla młodych naukowców
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wallonie - Bruxelles International uruchomiło nabór
wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla młodych naukowców. W ramach
stypendium można uzyskać środki na pobyty badawcze na uczelniach wyższych w Walonii. W
zależności od programu istnieje możliwość odbycia krótkoterminowego lub długoterminowego pobytu
badawczego w Walonii.
Szczegółowe informacje o ofercie można znaleźć na stronie internetowej organizatorów stypendium http://www.wbi.be/fr/inwbi#.VfADkJd5eUn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stypendia rządu Szwajcarii dla Polaków
Od 1 września 2015 r. do 31 października 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach programu
stypendialnego rządu Szwajcarii dla Polaków. W ramach naboru można ubiegać się o stypendia artystyczne,
stypendia doktorancie, stypendia post-doc oraz stypendia badawcze.
Wstępny nabór wniosków prowadzony będzie przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany
Międzynarodowej.
W zależności od rodzaju stypendium, pobyt w Szwajcarii może trwać do 3 lat. Strona szwajcarska w
dokumentacji konkursowej wskazuje jednostki naukowe, w których można odbywać stypendium. Szczegółowe
informacje o wymaganiach konkursowych można znaleźć w dokumentacji konkursowej:





Fine Art Scholarship;
PhD Scholarship;
Postdoctoral Scholarship;
Research Scholarship.

Strona
internetowa
stypendiów
rządu
Szwajcarii
http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02593/02737/index.html?lang=en

dla

Polaków

-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nagroda dla Innowatorek
Komisja Europejska ogłosiła trzecią edycję Nagrody dla Innowatorek. Jej celem jest zachęcanie kobiet do
udziału w innowacyjnych przedsięwzięciach. Nagroda jest wyrazem wsparcia zaangażowania kobiet w naukę,
badania naukowe i przedsiębiorczość. Łączna pula nagród wynosi 180 000 euro. Zgłoszenia można przesyłać do
20 października br.
Więcej na stronie: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Start up your Science
Do 30 września 2015 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu dla młodych wynalazców i pionierów nauki,
który ogłosili organizatorzy konferencji Science: Polish Perspectives oraz Startup Hub Poland. Autorzy
najlepszych zgłoszeń mogą zdobyć 30 000 zł.
Zgłaszać można projekty z następujących dziedzin nauki:















technologie informatyczne
robotyka
aplikacje informatyczne
medycyna
farmakologia
sprzęt ochrony zdrowia
fizyka
matematyka stosowana
chemia i biochemia
ochrona środowiska
nanotechnologia i nowe materiały
agrotechnologia
biotechnologia

Do konkursu można zgłaszać także inne nowatorskie technologie z potencjałem do zastosowań w różnych
gałęziach przemysłu, biznesie lub dla konsumentów indywidualnych.
Strona internetowa konkursu Startup your Science - http://startuphub.pl/contest/

STAŻE
Clinical Fellowship - staże kliniczne dla młodych neurologów
Do 30 listopada 2015 r. trwa nabór zgłoszeń do Clinical Fellowship. W ramach organizowanego przez
European Academy of Neurology konkursu, można uzyskać stypendia na staże kliniczne dla młodych
neurologów.
Zgodnie z informacjami organizatorów w ramach konkursu przyznanych zostanie do 35 stypendiów. Czas
trwania stypendium wynosi 6 tygodni. W ramach stypendium przyznane zostaną środki finansowe w wysokości
2 250 euro. Organizatorzy pokryją także koszt dojazd w wysokości do 300 euro.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej European Academy of Neurology https://www.eaneurology.org/Clinical-Fellowship-former-D-D-programme.1542.0.html.

