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Nauka 
 

"Nauka - to takie proste!" - nowa cykliczna konferencja UMP 
Informujemy, że w dniu 3 marca 2017 r. w sali "C" Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP,  
w godzinach między 9.30 a 15.30 odbędzie się pierwsza z serii otwarta konferencja szkoleniowa dla 
pracowników UMP, w ramach której zostaną przedstawione  
(1) możliwości uzyskania stypendium Marii Skłodowskiej-Curie,  
(2) zasady prowadzenia innowacyjnych hodowli komórkowych 3D  
(3) sposoby przygotowywania publikacji naukowych z wykorzystaniem narzędzi do prowadzenia 
meta-analiz. 
 
Wstęp wolny! Nie jest konieczna wcześniejsza rejestracja. 
Szczegółowy program konferencji dostępny tutaj: http://www.ump.edu.pl/nauka/konferencje-i-
szkolenia 
 

 

Kolejna odsłona "szybkiej ścieżki" w wydaniu NCBiR 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny nabór wniosków w ramach tzw. "szybkiej 
ścieżki". Program oferowany jest dla przedsiębiorców, którzy mogą składać wnioski o 
dofinansowanie prac B+R samodzielnie lub w konsorcjach z jednostkami naukowymi.  
 
Termin: nabór wniosków od 1 marca do 30 czerwca 2017 r.  
Budżet: miliard zł dla małych i średnich przedsiębiorców; 400 mln zł dla dużych przedsiębiorców 
 
Warto przypomnieć, że nowatorska formuła "szybkiej ścieżki" ogranicza formalności do niezbędnego 
minimum, a decyzja dotycząca finansowania projektu jest wydawana w przeciągu 60 dni. 
Więcej o programie tutaj: http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,4909,gowin-zachecamy-
przedsiebiorcow-do-zglaszania-projektow-ktore-zmienia-oblicze-polskiej-gospodarki.html 
 

 

Przypominamy o DIALOGu 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór ciągły w programie Dialog. Jest to 
inicjatywa umożliwiająca dofinansowanie działań w trzech obszarach: Doskonałość naukowa, Nauka 
dla innowacyjności, Humanistyka dla rozwoju. 
Jego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między 
podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-
gospodarczej.  
Jednostki naukowe mogą aplikować nawet o 2 mln zł na jeden projekt. 
Więcej o programie tutaj: http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html 
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Stypendia i nagrody 
 

Mobilność Plus 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił V konkurs w ramach programu "Mobilność Plus" 
adresowany do naukowców, w tym doktorantów, do 35. roku życia, prowadzących badania we 
wszystkich dziedzinach nauki.  
 
Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom udziału w badaniach naukowych 
prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych 
naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.  
Kandydaci mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy. W ramach 
programu finansowane są: pobyt uczestnika w zagranicznym ośrodku naukowym (w wysokości do 
10.000 zł miesięcznie), pobyt za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich 
podróży między miejscem zamieszkania  a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek 
naukowy.  
 
Nabór wniosków trwa do 15 marca 2017 r.  
Pobyt za granicą może rozpocząć się najwcześniej 1 stycznia 2018 r.  
 
Więcej o programie tutaj: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-
mobilnosc-plus.html 

 

 

Stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego 
Szanowni Państwo, 
informujemy, że ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendium Urzędu Miasta Poznania dla 
młodych twórców poznańskiego środowiska naukowego.  

1. Stypendia przyznawane są przez Kapitułę Nagrody Naukowej Miasta Poznania. 
2. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje: Radnym Rady Miasta Poznania, 

członkom Kapituły, władzom Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, uczelniom 
wyższym, placówkom naukowym i stowarzyszeniom naukowym. 

3. Stypendia przyznawane są wyróżniającym się badaczom, którzy nie ukończyli 30 roku życia. 
Stypendium może być przyznane danej osobie tylko raz. 

 
Wzór wniosku dostępny tutaj: http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/stypendia-dla-mlodych-badaczy-z-
poznanskiego-srodowiska-naukowego,2004/ 
 
Wnioski można składać w Dziale Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami UMP do dnia 30 marca 
2017 r. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: piotrgmerek@ump.edu.pl  
 

 
Program LIDER 
Celem programu 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.  
Program adresowany jest do osób, które: 
- w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat,  
- są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych/posiadają patenty lub 
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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. 
Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych. Kwota alokacji w 
konkursie to 40 mln. 
Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza 
(publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe. 
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/ 
 
Termin naboru wniosków: 16.01.2017 r. – 17.03.2017 r. 

 

Terminy konkursów i raportów rocznych 
Przypominamy o zbliżających się terminach składania wniosków w następujących konkursach: 
15 marca 2017r. do NCN: 

 ETIUDA 5 – konkurs na stypendia doktorskie. 

 SONATINA 1 – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy 
doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 

 UWERTURA 1 – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realiz. granty ERC 
 
15 marca 2017r. mija termin składania wniosków do MNiSW V edycja „Mobilność Plus” 
 
oraz o zbliżających się terminach składania raportów rocznych: 

 Mobilność Plus – do 28 lutego; 

 Granty NCN – do 31 marca 

 Iuventus Plus – do 31 marca;  

 Diamentowy Grant – do 31 marca; 
 

 

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