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Nauka 
 

Na Horyzoncie 100 mld euro 
Komisja ds. Badań i Innowacji Unii Europejskiej ogłosiła 
planowany budżet kolejnej perspektywy finansowej w latach 
2020 - 2025. Unia Europejska tylko na badania naukowe i 
prace B+R przeznaczy rekordową sumę - 100 mld euro. 
Władze Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu doskonale 
zdają sobie sprawę z faktu, że w kończącym się właśnie okre-
sie finansowania (określanym jako Horyzont 2020), udało się 
nam pozyskać w roli lidera tylko jeden projekt, którego finansowanie pochodzi bezpośrednio  
z Brukseli. Liczymy, że w kolejnych latach sytuacja ta ulegnie zmianie. 
 
Jak zatem najprościej sięgnąć po fundusze europejskie? Jak w pozyskaniu tych środków pominąć 
Ministerstwo Nauki, Narodowe Centrum Nauki, czy też Narodowe Centrum Badań i Rozwoju? 
 
Wydaje się, że czas najwyższy, aby skorzystać w przygotowaniu wniosków z pomocy renomowa-
nych zagranicznych biur konsultingowych specjalizujących się np. we wnioskach kierowanych do 
European Research Council (ERC). Wszystkich pracowników UMP, którzy są zainteresowani przy-
gotowaniem takiej dokumentacji aplikacyjnej (we współpracy z zagranicznymi  biurami konsultin-
gowymi) prosimy o kontakt mailowy z prof. Michałem Nowickim (mnowicki@ump.edu.pl).  
 

 

Nowe konkursy NCN 
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowy konkurs ALPHORN na polsko-szwajcarskie 
projekty badawcze organizowany we współpracy ze Swiss National Science Founda-
tion (SNSF). Na finansowanie badań przeznaczono 7 mln zł. 
ALPHORN to dwustronny konkurs międzynarodowy skierowany do polskich zespołów badaw-
czych, które wspólnie z partnerskim zespołem szwajcarskim wystąpią z wnioskiem o sfinansowa-
nie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień nau-
kowy doktora, a pozyskane w ramach konkursu środki można przeznaczyć na wynagrodzenie dla 
zespołu badawczego, stypendia dla studentów i doktorantów. W ramach konkursu można także 
sfinansować zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty nie-
zbędnych do realizacji badań.  
Projekt badawczy może trwać od 24 do 36 miesięcy.  
Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 1 października 2019 roku. 
Więcej o programie tutaj. 

 

 

 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/alphorn


 

IdeaLab 
Jest konkursem na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze, składające 
się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera konsorcjum oraz co najmniej 
jednego partnera z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.  
Kierownikiem projektu realizowanego może być naukowiec posiadający co najmniej stopień nau-
kowy doktora, zatrudniony w polskiej organizacji badawczej.  
Głównym elementem konkursu są warsztaty, podczas których 
uczestnicy reprezentujący instytucje badawcze, organizacje pozarzą-
dowe i inne instytucje publiczne lub prywatne zmierzą się z wyzwa-
niami stojącymi przed współczesnymi społeczeństwami. 
Nabór wniosków kończy się 19 sierpnia 2019 roku. 
Więcej o programie dostępne tutaj. 
 
Warto również pamiętać, że do dnia 15 września można składać aplikacje w ramach programów 
Maestro, Sonata bis oraz Uwertura. 
 

 
Do 11 września 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach kon-
kursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ra-
mach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest 
umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej 
wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy            
i świata w wybranej jednostce. 
W tym roku można aplikować w dwóch rodzajach grantów: 

 
1. European Fellowships - prowadzenie przez indywidualnego naukowca badań przez okres 

od 12 do 24 miesięcy. Badania prowadzone są w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie 
z innego kraju europejskiego niż pochodzi naukowiec. 

2. Global Fellowships - w ramach grantu doświadczeni naukowcy mogą prowadzić badania    
w tzw. krajach trzecich (każde państwo nie będące członkiem i nie stowarzyszone z UE). 
Pobyt zagraniczny może trwać od 12 do 24 miesięcy. W ramach grantu istnieje także obo-
wiązkowa faza powrotna do Europy, która musi trwać 12 miesięcy.  
  

 

Nagrody i stypendia 
 

Stypendium Naukowe Humboldta 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe 
im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy – zaproszeni przez 
badaczy z Polski – mogą przyjechać do naszego kraju na kilkumiesięczne pobyty naukowe. 
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2019 r.  
Stypendium może być przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt    
w ośrodku naukowym w Polsce i może być wykorzystane w ciągu 3 lat od jego przyznania. Wyso-
kość Stypendium wynosi obecnie równowartość 4 000 € miesięcznie. Więcej o programie dostęp-
ne tutaj. 
 

 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/idealab?language=en
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643
https://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/

