FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Współpraca pomiędzy UE a Chinami w zakresie badań naukowych i innowacji
Celem UE-Chińskiego Mechanizmu Współfinansowania Badań i Innowacji (CFM) jest wspieranie chińskich
organizacji biorących udział w projektach badawczo-innowacyjnych w ramach Horyzontu 2020.
Do 31 lipca można składać wnioski na konkurs dotyczący m.in. tematów: żywność, rolnictwo, biotechnologia,
ICT, przestrzeń kosmiczna, lotnictwo, energia, zdrowie, transport, zasoby wodne, oszczędzanie energii,
zaawansowana produkcja, nowe materiały. W ramach konkursu możliwa jest także wymiana młodych
naukowców.
Więcej informacji na stronie http://www.kpk.gov.pl/?p=31337

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERC Advanced Grants
Konkurs Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych przeznaczony jest dla badaczy, którzy zdobyli już
ugruntowaną pozycję jako niezależni naukowcy prowadzący własne badania. Granty umożliwiają wybitnym
liderom badawczym, bez względu na ich wiek i narodowość, realizację przełomowych badań. Termin składania
wniosków upływa 1 września 2016 r. Zainteresowane osoby zapraszamy na indywidualne, bezpłatne
konsultacje.
Zgłoszenia należy kierować pod adres Wieslaw.Studencki@kpk.gov.pl. Więcej informacji o konkursie na stronie
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie
Konkurs przeznaczony jest dla doświadczonych naukowców (minimum 4 lata doświadczenia w pracy badawczej
lub stopień doktora). W zależności od typu grantu projekt można realizować w Europie/kraju stowarzyszonym z
programem H2020 (European Fellowships) lub w kraju trzecim z obowiązkową fazą powrotną do Europy
(Global Fellowships). Wnioski można składać do 14 września br.
Więcej informacji o konkursie na stronie http://www.kpk.gov.pl/?page_id=19289

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Dialog - 80 mln zł na projekty badawcze
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło otwarcie nabory wniosków w ramach programu Dialog.
Wnioski można składać w trybie ciągłym do 30 czerwca 2019 r. W latach 2016-2019 na wsparcie działań
służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a
podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej, przeznaczonych zostanie 80 mln zł. W każdym roku
kalendarzowym budżet programu będzie wynosił 20 mln zł. Program obejmuje dofinansowanie projektów w
trzech obszarach:
Doskonałość naukowa
 umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć,






kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych,
wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,
kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki,
podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności poprzez
identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz
podjęcie pionierskich prac badawczych w tym zakresie,
 identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki;
Nauka dla innowacyjności
 otwarcie nauki na rynek pracy i poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,
 wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym promowanie
dobrych praktyk w zakresie innowacji,
 upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
Humanistyka dla rozwoju
 rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań
humanistycznych,
 wykorzystanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, kultury, edukacji, gospodarki i
społeczeństwa.
Pojedynczy projekt może uzyskać finansowanie od 100 000 zł do 2 000 000 zł. Szczegółowe informacje o
programie Dialog można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

NARODOWE CENTRUM NAUKI
Korekta harmonogramu konkursów NCN 2016-2017
W stosunku do obecnie obowiązującego harmonogramu zmianami zostaną objęte terminy ogłaszania konkursów
SONATA i SONATA BIS. W wyniku korekty konkurs SONATA 12 zostanie ogłoszony zgodnie z pierwotnym
planem, czyli 15 września br. wraz z konkursami OPUS 12, PRELUDIUM 12, POLONEZ 3 i BEETHOVEN 2.
W grudniu natomiast rozpocznie się nabór do dwóch nowych propozycji w ofercie konkursowej: programu
UWERTURA na staże w zespołach badawczych prowadzących badania finansowane z grantów ERC oraz
SONATINA skierowanego do osób do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, a także dobrze już znanej
ETIUDY.
15 marca 2017 r. wystartuje OPUS 13 i PRELUDIUM 13. Natomiast SONATA 13 będzie ogłoszona w czerwcu
wraz z SONATĄ BIS 7, MAESTRO 9 i HARMONIĄ 9. We wrześniu przyszłego roku zaprosimy do składania
wniosków w 14. już edycji sztandarowych konkursów OPUS i PRELUDIUM. Końcówka roku znów będzie
dedykowana konkursom SONATINA, UWERTURA i ETIUDA. 15 grudnia 2017 r. po raz trzeci ruszymy też z
naborem do konkursu TANGO.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6 ogłoszone
15 czerwca ogłoszono kolejne edycje konkursów MAESTRO, HARMONIA i SONATA BIS. W związku z
postulatami zgłaszanymi przez środowisko naukowe w regulaminie dwóch konkursów - MAESTRO i SONATA
BIS - pojawiły się pewne zmiany. Termin składania wniosków upływa 15 września.

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
FNP: First Team i Homing. Drugi nabór wniosków
Od 15 sierpnia 2016 r. do 15 października 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach drugiej edycji
konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. First Team oraz Homing. W ramach konkursów możliwe
będzie uzyskanie środków na finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na
wczesnym etapie kariery naukowej (First Team) oraz finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich
realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy (Homing).
Więcej informacji na stronie internetowej FNP.

STYPENDIA, KONKURSY, NAGRODY
Granty na badania w Estonii
Estonian Research Council przyjmuje zgłoszenia naukowców po doktoracie z różnych dziedzin,
zainteresowanych realizacją projektu w wybranej instytucji badawczej w Estonii. Projekty mogą trwać od 12 do
24 miesięcy. Termin aplikowania upływa 31 sierpnia 2016 r.
Więcej informacji na stronie http://www.etag.ee/en/funding/mobility-funding/mobilitas-pluss/mobilitas-plusspost-doctoral-researcher-grant/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 mln euro dla laureata nagrody „Rozważniejsze stosowanie antybiotyków”
Nagroda „Rozważniejsze stosowanie antybiotyków” jest jedną z pięciu uruchomionych w 2015 roku w ramach
Horyzontu 2020. Jej celem jest zmniejszenie nadmiernego stosowania antybiotyków u pacjentów z infekcjami
górnych dróg oddechowych oraz powstrzymania rosnącego oporu mikroorganizmów na antybiotyki.
Komisja Europejska przeznaczyła 1 mln euro na zademonstrowanie szybkiego testu, dzięki któremu lekarze
będą mogli przepisywać antybiotyki tylko wówczas, gdy będą potrzebne. W momencie składania wniosku test
powinien być już gotowy do opracowania.
Test musi być tani, szybki, łatwy w obsłudze, a dla pacjentów nie- lub mało inwazyjny. Zasady konkursu
określają cele, które muszą zostać spełnione, ale nie zalecają metodologii i nie określają szczegółów
technicznych testu, dając tym samym całkowitą swobodę opracowania obiecujących i skutecznych rozwiązań.
Pomysły mogą zgłaszać indywidualni naukowcy lub konsorcja.
Projekty można zgłaszać do 17 sierpnia 2016 r.
Więcej informacji i dokumenty na stronach Participant Portal - http://www.kpk.gov.pl/?p=28599

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konkurs na prace naukowe z wykorzystaniem statystyki
Do 7 listopada 2016 r. można zgłaszać swoje propozycje do konkursu na najlepszą pracę doktorską i
magisterską wykorzystujących zaawansowane narzędzia statystyki i analizy danych zawarte w programach z
rodziny Statistica. Organizatorem konkursu jest StatSoft, Dell Software Information Management Group oraz
Polskie Towarzystwo Statystyczne. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 10 000 zł.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie przygotowane na polskich wyższych
uczelniach i w instytucjach naukowych, które przed upływem terminu zgłoszenia zostały obronione lub też
otrzymały pozytywne recenzje i został wyznaczony termin ich obrony.
Zgłaszana praca musi być przygotowana na legalnej kopi programu. Przy zgłaszaniu pracy, wymagane jest
podanie numeru licencji.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 grudnia 2016 r. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w
jego
regulaminie,
który
dostępny
jest
na
stronie
internetowej
organizatora
http://www.statsoft.pl/Rozwiazania/Oferta-akademicka/Konkurs/Regulamin .

XIII edycja konkursu „Otwarte Drzwi” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu
„Otwarte Drzwi” na najlepszą pracę magisterska i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko
niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym i społecznym.
Do konkursu mogą być zgłaszane m.in. prace doktorskie obejmujące problematykę z zakresu różnych obszarów
rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Poza prestiżem, jaki zyskają nagrodzone prace – Laureatom
przyznawane są nagrody finansowe.
Szczegółowe zasady konkursu opisane są na stronie internetowej Funduszu – www.peron.org.pl w zakładce
Konkursy/Statuetki.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skomplikowane i proste - konkurs dla młodych naukowców
Do 9 września 2016 r. można składać wnioski w ramach XII edycji konkursu "Skomplikowane i proste. Młodzi
naukowcy o swoich badaniach", którego organizatorem jest miesięcznik "Forum Akademickie". Konkurs
adresowany jest do pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantów, którzy nie
ukończyli 35. roku życia. Pula nagród finansowych dla autorów trzech najlepszych prac wynosi 19 500 zł.
Zgłaszane artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników
konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs przyjmowane są teksty w języku polskim o
objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych hasłem (wyraz, dwa wyrazy lub
kombinacja liter i cyfr).
Dla osób, które zajmą trzy pierwsze miejsca, przewidziano nagrody finansowe, rzeczowe oraz pokrycie kosztów
udziału w kursach doszkalających. W ramach konkursu przyznane będą także cztery wyróżnienia.
Strona internetowa konkursu Skomplikowane i proste: https://forumakademickie.pl/konkurs/

