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Trwa nabór w VI edycji Diamentowego Grantu 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór wniosków w kolejnej edycji 
Diamentowego Grantu. Program jest adresowany do studentów, którzy ukończyli trzeci rok studiów 
na studiach pięcioletnich jednolitych lub czwarty rok studiów na studiach sześcioletnich. 
Maksymalne dofinansowanie pojedynczego projektu może wynosić 220 tys. zł. Nabór wniosków 
trwa do 16 stycznia 2017 r. w systemie OSF. 
 
Więcej informacji tutaj: 
https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vi-edycji-konkursu-w-ramach-programu-
diamentowy-grant.html 
 

 

Granty ERC 
Rada Naukowa Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) ogłosiła kolejny nabór projektów w 
programie ERC Consolidator Grants.  Program ten powstał w celu wspierania młodych naukowców, 
posiadających od 7 do 12 lat doświadczenia w pracy naukowej po uzyskaniu stopnia naukowego 
doktora.  
ERC Consolidator Grants są adresowane do osób, które zamierzają założyć swój pierwszy zespół 
badawczy; w swoim kształcie przypominają program Sonata, którym administruje Narodowe 
Centrum Nauki. ERC Consolidator Grants różnią się jednak od Sonaty budżetem. Naukowcy mogą 
aplikować o 2 mln euro na okres do 5 lat. Warunkiem uzyskania finansowania jest przedstawienie 
oryginalnego międzydziedzinowego projektu badawczego, w istotny sposób poszerzającego 
naukowe horyzonty, przez osobę o znacznym dorobku naukowym. 
 Zachęcamy naszych badaczy do zapoznania się z informacjami o programie na stronach ERC 
(https://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes/consolidator-grants). 
Wsparcia merytorycznego w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej udziela Pani mgr 
Bożena Raducha - kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej UMP 
(braducha@ump.edu.pl). 
 
Rada Naukowa Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych zdecydowała również o reaktywowaniu 
Synergy Grants - interdyscyplinarnych projektów dla zespołów 2-4 naukowców, osiągających budżet 
do 15 mln euro w okresie do 6 lat. Najbliższy konkurs będzie ogłoszony w połowie 2017 r. 
Premiowane są projekty międzynarodowe realizowane w konsorcjach obejmujących od 3 do 5 
państw członkowskich EU. Nabór wniosków potrwa do początku 2018 roku.  
Zainteresowane osoby powinny jednakże już teraz czynić starania w obszarze zawiązania 
międzynarodowych konsorcjów badawczych, które mogłyby się starać o uzyskanie finansowania. W 
poprzedniej edycji programu sfinansowano 24 projekty. 
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Nowe otwarcie w programach ERA-NET 
Informujemy, że 14 listopada otwarty został międzynarodowy konkurs zorganizowany w ramach 
programu ERA-NET EuroNanoMed III cofund. Konkurs skupia się na finansowaniu badań 
obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny (http://www.ncbr.gov.pl/programy-
miedzynarodowe/era-net-co-fund/euronanomed-iii/aktualnosci/art,4664,otwarcie-naboru-
wnioskow-w-konkursie-era-net-euronanomed-iii-cofund.html). 
Równolegle do tej inicjatywy ogłoszono nabory w ramach III konkursu programu TRNASCAN-2 
skupiającego się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu onkologii 
(http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/transcan-
2/aktualnosci/art,4743,transcan-2-otwarcie-naboru-wnioskow-w-iii-konkursie-jtc2016.html),  
oraz 
pierwszego konkursu programu ERA CoBioTech obejmującego finansowanie badań z obszaru 
biotechnologii (http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-cobiotech-
/aktualnosci/art,4736,otwarcie-naboru-wnioskow-w-1-konkursie-w-ramach-era-cobiotech-era-net-
cofund-on-biotechnologies.html). 
 
Wsparcia merytorycznego w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej udziela Pani mgr 
Bożena Raducha - kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej UMP 
(braducha@ump.edu.pl). 
 

 

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 
 

 

Parametryzacja 2013-2016 
 

Ankieta parametryczna 
Przypominamy o obowiązku wypełnienia ankiety parametrycznej przez wszystkich pracowników 
naukowych, naukowo-dydaktycznych, naukowo-technicznych oraz inżynieryjno-technicznych, którzy 
w latach 2013-2016 złożyli oświadczenie o zaliczeniu ich do liczby "n" pracowników realizujących na 
naszym Uniwersytecie prace badawcze. 
Ankieta dostępna jest w Wisus P → Systemy → Ankieta Naukowa. 
 
Ankietę merytorycznie wspomagają właściwi Prodziekani ds. Nauki. 
Termin wypełnienia ankiety za lata 2013-2015 upływa z dniem 15 stycznia 2017.  
Rok 2016 będziemy sprawozdawać między 16 stycznia a 15 lutego 2017. 
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Stypendia i nagrody 
 

Pieniądze dla doktorantów: co, gdzie i jak? 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało wykaz programów stypendialnych i 
konkursów grantowych, w których o środki na prowadzenie badań naukowych mogą ubiegać się 
doktoranci. 
Na stronie MNiSW znalazły się oferty dla doktorantów z największych instytucji naukowych w 
Polsce: od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, do Polskiej 
Akademii Nauk i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 
 
Więcej o ofercie tutaj http://www.nauka.gov.pl/strumienie-finansowania-dla-doktorantow/ 
 

 

Stypendia rządu francuskiego na rok 2017-2018 
Terminy: nabór wniosków do 5 marca 2017 r. 
Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach 
programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017-2018. 
Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na 
poziomie Master 2 (BGF Master 2gi rok) lub podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) 
realizowanego między Francją i Polską. 
https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/stypendia-rzadu-francuskiego-bgf-2017-2018.html 
 

 

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