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Wydarzenia 
 

 
Gadeamus igitur! 
Po długich i męczących wakacjach wreszcie rusza nowy Rok Akademicki! Przypominamy, że 
uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu 
będzie miała miejsce w najbliższy wtorek (04.10.2016) w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w 
Poznaniu o godzinie 11.00.  
Z racji zmiany najwyższych władz naszego Uniwersytetu, uroczystość ta będzie miała w tym roku 
wymiar szczególny. Insygnia władzy zostaną oficjalnie przekazane przez ustępującego Rektora - prof. 
Jacka Wysockiego, nowemu Rektorowi - prof. Andrzejowi Tykarskiemu. Zapraszamy! 
Przypominamy też, że w tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych :) 
 

 

Nauka 
 

Co nowego w funduszach? 
Wrzesień okazał się dość obfitującym w fundusze miesiącem. Rozpoczęto nabory dla kilku 
konkursów na badania naukowe – zarówno w Narodowym Centrum Nauki dla projektów krajowych, 
jak i w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie funduszy unijnych. Zachęcamy wszystkich 
pracowników naszego Uniwersytetu do zapoznania się z bieżącą ofertą. Każdy znajdzie coś dla 
siebie! Nie bójmy się naszych pomysłów! Dzisiejsze idee nie mogą być wyłącznie “very interesting”, 
aby zyskać zainteresowanie recenzentów muszą być “potentially groundbreaking”, zaś o 
ostatecznym sukcesie decyduje to, czy są “highly provocative”  
 

 

Warto nad tym pomyśleć 
15 września br. ruszyły nabory do kolejnych edycji konkursów krajowych w zakresie badań 
naukowych, dla których termin zamknięcia naboru to 31 grudnia 2016 r: 
 
OPUS – dofinansowanie na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia 
aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. 
Konkurs obejmuje projekty z zakresu badań podstawowych, których okres realizacji wynosi 
odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. W bieżącej edycji konkursu nie ma dolnej i górnej granicy 
budżetu zgłaszanych projektów. Warto jednak pamiętać o tym, że Narodowe Centrum Nauki 
zmieniło definicję "badań podstawowych". Obecnie są to badania, których efekty mogą mieć wymiar 



praktyczny, nie mogą mieć jednak wymiaru komercyjnego. 
 
PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę 
naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. 
Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać: 

 50 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy; 
 100 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące; 
 150 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy. 

 
Zespół powołany do realizacji projektu w ramach konkursu może liczyć maksymalnie trzy osoby. 
Wśród nich może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień doktora habilitowanego 
lub tytuł naukowy - opiekun projektu, który nie może uzyskiwać korzyści finansowych z realizacji 
projektu. 
W ramach zgłaszanych projektów możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej. Jej koszt nie 
może przekraczać 30% całego budżetu projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 
20% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, jednak limit ten nie obejmuje aparatury. 
 
SONATA – pieniądze na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę 
naukową posiadające stopień naukowy doktora, czyli dla tych, którzy uzyskali stopień naukowy 
doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia o dofinansowanie. Podobnie jak w 
pozostałych konkursach okres realizacji projektu również może wynieść rok, dwa lub trzy lata. 
Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku tego konkursu poza kierownikiem projektu może 
zostać zaangażowany tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora 
habilitowanego lub tytuł naukowy, pod warunkiem, że nie jest zatrudniony u Wnioskodawcy. 
 
Szczegóły dotyczące naborów znajdują się pod adresem:  
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy  
 

 

INNOMOTO - rusza nabór wniosków 
Rusza INNOMOTO – nowy program sektorowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który ma być 
„polisą ubezpieczeniową” dla producentów aut, części samochodowych i akcesoriów od ryzyka 
związanego z inwestowaniem w innowacje. 
Dlaczego o tym piszemy w "naszym" Newsletterze? 
Piszemy o tym dlatego, że z Poznaniem związane są dwa duże przedsiębiorstwa motoryzacyjne: 
Volxwagen oraz Solaris Bus and Coach. Czy macie Państwo pomysły na usprawnienie tych branży? 
Nowe procedury w zakładach? Nowoczesne zarządzanie zdrowiem pracowników? A może chodzą 
Państwu po głowie wynalazki, które mogłyby być zainstalowane w samochodach przyszłości? W 
końcu będą w nich znajdować się ludzie, a któż inny niż właśnie my tak dobrze zna naturę 
człowieka?!   
 
W ogłoszeniu o konkursie podano, że producenci z branży będą mogli przeznaczyć środki 
konkursowe m.in. na robotyzację linii montażowych, tworzenie inteligentnych systemów 
logistycznych, nowe technologie spawania laserowego czy łączenia kompozytów, opracowanie 
prototypów ultralekkich aut lub samochodów autonomicznych. Nabór wniosków trwa do 21 
listopada 2016 r., a budżet całego konkursu wynosi aż 250 mln zł. 
 
Szczegóły tutaj: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/250-mln-zl-na-napedzenie-
innowacji-w-branzy-motoryzacyjnej.html 
 
 

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/250-mln-zl-na-napedzenie-innowacji-w-branzy-motoryzacyjnej.html
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/250-mln-zl-na-napedzenie-innowacji-w-branzy-motoryzacyjnej.html


 

Działalność Upowszechniająca Naukę: nabór wniosków o finansowanie na rok 2017 
Myślisz o zorganizowaniu szkolenia lub konferencji w przyszłym roku? Chciałbyś zmodernizować lub 
zacząć wydawanie nowego czasopisma? Ta informacja jest właśnie dla Ciebie! 
Nabór wniosków trwa do końca listopada, a formularz wniosku zostanie w najbliższych tygodniach 
udostępniony w systemie teleinformatycznym OSF.  
 

 

Umiędzynarodowienie 
 

UWERTURA - staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC 
 
Termin: nabór wniosków do 15 marca 2017 r. 
Kto: osoby, które posiadają co najmniej stopień doktora 
 
UWERTURA to konkurs, który jest efektem współpracy Narodowego Centrum Nauki z Europejską 
Radą ds. Badań Naukowych (ERC). Jego celem będzie wsparcie uczonych prowadzących badania 
naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym ubieganiu się o środki europejskie na 
realizację badań naukowych.  
NCN sfinansuje staże trwające od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym zespole naukowym 
realizującym grant ERC. Jednym z warunków udziału w konkursie będzie deklaracja złożenia wniosku 
o grant ERC w przeciągu 18 miesięcy od zakończenia stażu (http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-09-
27-zapowiedz-konkursu-uwertura). 
 
Przypominamy, że w chwili obecnej trwają nabory na ERC Starting Grant dla młodych naukowców 
oraz ERC Consolidator Grant i ERC Advanced Grants dla niezależnych naukowców o ugruntowanej 
pozycji, którzy prowadzą własne badania.  
W przypadku ERC Starting Grant terminy nas gonią - czas zgłoszenia aplikacji upływa z dniem 18 
października 2016 (http://www.kpk.gov.pl/?p=32010). W przypadku dwóch pozostałych programów 
mamy trochę więcej czasu - odpowiednio do 9.07.2017 oraz 31.08.2017. 
Przypominamy, że pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej naszego Uniwersytetu chętnie 
pomagają w wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości. 
 
Warto również pamiętać, że ERC Starting Grant to możliwość zaplanowania wydatków na poziomie 
1,5 mln euro. W ostatnim roku w naszym kraju realizowano tylko 3 takie projekty. A zatem warto 
próbować!  
 

 

A może współpraca? 
W chwili obecnej trwają kolejne dwa nabory wniosków umożliwiające dofinansowanie współpracy 
międzynarodowej.  
POLONEZ 3 oraz BEETHOVEN 2 to inicjatywy Narodowego Centrum Nauki, które umożliwiają 
odpowiednio prowadzenie prac badawczych przez obcokrajowców w Polsce lub też 
zintensyfikowanie polsko-niemieckiej współpracy. 
 
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o konkursie na stronach NCN 
(https://www.ncn.gov.pl/konkursy/2016-09-15-opus12-preludium12-sonata12-polonez3-
beethoven2) 
 

http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-09-27-zapowiedz-konkursu-uwertura
http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-09-27-zapowiedz-konkursu-uwertura
http://www.kpk.gov.pl/?p=32010
https://www.ncn.gov.pl/konkursy/2016-09-15-opus12-preludium12-sonata12-polonez3-beethoven2
https://www.ncn.gov.pl/konkursy/2016-09-15-opus12-preludium12-sonata12-polonez3-beethoven2


 

Stypendia i nagrody 
 

Pomoc materialna 2016/2017 
Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowane zostały wskazówki oraz 
informacje na temat pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017. W materiałach 
znajdziecie Państwo informacje na temat różnych rodzajów pomocy, sposobu ich zdobywania etc. 
Poniżej zamieszczamy linki: 

 Informacje dla studentów 
 Informacje dla doktorantów 

 
Uwaga! Jeżeli mimo zapoznania się z ww. dokumentami nie wiecie jak wystąpić o stypendium, to 
zgłoście się, proszę, do Działu Spraw Studenckich. Tam odpowiedzą na wszystkie Wasze pytania. 
 

 

Specjalistą udzielania stypendiów jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. 
W chwili obecnej trwa nabór wniosków na stypendia START - do 31.10.2016r. 
  
Regulamin oraz instrukcja przygotowania wniosku znajdują się na stronie fundacji 
http://www.fnp.org.pl/oferta/start/ 
Termin składania wniosków do Działu Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami upływa 24 
października 2016r.  
Osoba do kontaktu: Barbara Undrych tel.: 61 854 62 51   e-mail: bundrych@ump.edu.pl    
 

 

STYPENDIA DOKOTRSKIE DLA PRACOWNIKÓW UMP 
 Stypendia te są kierowane do pracowników UMP zatrudnionych w Uczelni nieprzerwanie od 12 
miesięcy, którzy  przygotowując rozprawę doktorską. 
Warunkiem przyznania stypendium jest otwarty przewód doktorski.  
Stypendium jest przyznawane na 12 miesięcy. 
Regulamin przewiduje 15 stypendiów: 
5 w wysokości 1.500 zł/ m-c 
5 w wysokości 1.000 zł/ m-c 
5  w wysokości 500 zł/ m-c 
Termin składania wniosków do Działu Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami upływa 30 listopada 
2016r.  
Szczegółowe informacje oraz kryteria oceny wniosków znajdują się w regulaminie na Wisus p w 
części nauka - stypendia  
Osoba do kontaktu: Barbara Undrych tel.: 61 854 62 51   e-mail: bundrych@ump.edu.pl    
 

 

Kontakt 
 
Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Badawczymi - Karolina Michalak  
(karolinamichalak@ump.edu.pl) 
 

 

http://nauka.gov.pl/ns-stats/ns,490.html?url=http%3A%2F%2Fwww.nauka.gov.pl%2Fszkolnictwo-wyzsze%2Fpomoc-materialna-dla-studentow-w-roku-akademickim-2016-2017.html
http://nauka.gov.pl/ns-stats/ns,490.html?url=http%3A%2F%2Fwww.nauka.gov.pl%2Fszkolnictwo-wyzsze%2Fpomoc-materialna-dla-doktorantow-w-roku-akademickim-2016-2017.html
http://www.fnp.org.pl/oferta/start/

