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2019-nCoV 
W dniu 30 stycznia 2020 roku Komisja Europejska ogłosiła specjalny nabór wniosków otwarty jedy-
nie do 12 lutego 2020 r. na działania związane z epidemiami – w kontekście koronowirusa. Na stro-
nie znajdziecie Państwo informacje o poszukiwaniu międzynarodowych partnerów w celu wspólne-
go złożenia wniosku. Więcej szczegółów tutaj. 
W przypadku osób zainteresowanych złożeniem aplikacji prosimy o bezpośredni kontakt mailowy 
lub telefoniczny z Prorektorem ds. Nauki i Rozwoju - prof. Michałem Nowickim. 
 

 

Asystent budżetowy 
To nie nazwa nowego stanowiska w UMP, ale uruchomionej właśnie przez NCBR sieciowej aplikacji 
ułatwiającej konstrukcję budżetów w konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 
Być może warto byłoby korzystać z ww. rozwiązania już w czasie najbliższego konkursu NCBR - dzia-
łania 4.1.4 umożliwiającego składanie projektów aplikacyjnych.  
Przypomnijmy, nabór wniosków w projektach aplikacyjnych rusza dzisiaj i będzie trwał do 3 kwiet-
nia 2020 r. Całkowita alokacja środków w bieżącej edycji programu wynosi 150 mln zł. 
Więcej o samym konkursie tutaj. 
 

 

Opublikuj za darmo artykuł w czasopiśmie z IF 
To nie żart! 
Nasza Uczelnia przystąpiła do ogólnopolskiego programu publikowania artykułów naukowych bez 
opłaty w ramach pilotażowego wsparcia publikowania otwartego Elsevier. 
W ramach programu (którego szczegóły dostępne są tutaj) pierwsze 1000 artykułów, które w 2020 
roku trafią do organizatora akcji zostaną opublikowane całkowicie bez opłaty. Nieważne, czy opłata 
wydania publikacji wyniesie 200 czy też 2000 euro, Uczelnia nie poniesie z tego tytułu żadnych kosz-
tów. 
Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wytycznymi, zwłaszcza z listą 1777 czasopism 
objętych wsparciem, gdyż do chwili wyczerpania puli wsparcia pieniężnego, publikacje te nie będą 
opłacane z budżetu UMP. 
 

 

Nabory w Sonatina 4 i Etiuda 8 nadal otwarte 
Przypominamy, że cały czas trwają nabory wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki  -
Sonatina 4 (projekty badawcze dla osób będących do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego dokto-
ra) oraz Etiuda 8 (stypendia doktorskie). 
Termin składania wniosków w konkursach upływa 16 marca 2020 r. 
 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020;freeTextSearchKeyword=Coronavirus;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focus
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C80517%2Casystent-budzetowy-nowa-aplikacja-od-ncbr-pomoze-skuteczniej-siegac-po
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-24142019-projekty-aplikacyjne-60025/
https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier_oa
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina4
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda8


 

 

Konkurs na profilaktykę obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi 
Celem tego konkursu koordynowanego przez Ministerstwo Zdrowia jest zmniejszenie  o 10% ryzyka 
wystąpienia obrzęku limfatycznego u kobiet po leczeniu raka piersi poprzez edukację i rehabilitację 
oraz poprawę lub podtrzymanie wydolności fizycznej.  
W konkursie wybrany zostanie tylko jeden projekt, który będzie przewidywał wdrożenie modułu 
centralnego pilotażowego programu profilaktycznego. Zadaniem realizatora będzie prowadzenie 
działań promocyjno-szkoleniowych i zapewniających ewaluację programu.  
Nabór wniosków będzie trwał od 29 lutego do 6 kwietnia 2020 r.  
Zainteresowane osoby zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa. 
 

 

Program im. Ulama 
Ten nowy program MNiSW zapewnia sfinansowanie stypendium, obejmującego koszty utrzymania 
zagranicznego naukowca w Polsce, który uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska.  
W ramach programu uczelnie i instytucje naukowe mogą zaprosić zarówno badaczy rozpoczynają-
cych kariery naukowe, jak i doświadczonych naukowców ze wszystkich dziedzin. Pobyty zagranicz-
nych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy. 
Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem  15 kwietnia 2020 r. 
Więcej informacji na stronie Ministerstwa. 
 

 

Polskie Powroty - nowy konkurs Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 
otwarty 
Być może zainteresuje nas kolejna odsłona aktywności NAWA - tym razem ukierunkowana na po-
wroty polskich naukowców do kraju. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne tutaj. 
Nabór wniosków trwa do 31 marca br.  
 

 

RISE 2020 - otwarto kolejny nabór wniosków 
Do dnia 28 kwietnia 2020 r. otwarty jest kolejny nabór wniosków w konkursie Marie Skłodowska-
Curie Research and Innovative Staff Exchange (MSCA RISE). Budżet konkursu wynosi 80 mln euro.  
Program adresowany jest do międzynarodowych konsorcjów aplikujących o finansowanie projektów 
badawczych opartych na międzynarodowej i międzysektorowej wymianie pracowników. 
Warto w tym miejscu przypomnieć, że nasza Uczelnia realizuje już jeden projekt z ww. obszaru. Pro-
jekt pt. ORBIS jest jedynym programem europejskim, który realizujemy w charakterze lidera.  
Wszystkie osoby z UMP, które chciałyby powtórzyć ten sukces, mogą skorzystać z doświadczenia p. 
prof. Janiny Lulek - koordynatora programu ORBIS (jlulek@ump.edu.pl). 
Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne tutaj.  
 

 

Osobowość roku 2019 
Dr hab. Piotr Rzymski z Zakładu Medycyny Środowiskowej UMP otrzymał nominację w corocznym 
plebiscycie Osobowość Roku 2019 w kategorii nauka. Kapituła doceniła aktywność naszego pracow-
nika w zakresie prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych na rzecz określenia wpływu 
środowiska na zdrowie człowieka, a także współprowadzenie bloga popularnonaukowego. 
Zwycięzcę plebiscytu wybiera się w drodze głosowania SMS-owego . Wesprzeć naszego reprezen-
tanta można poprzez przesłanie wiadomości o treści PNA.9 na numer 72355 ( koszt 2,46 z VAT).  
Głosowanie trwa do 26 lutego 2020 roku do godz. 21.00 
 

http://zdrowie.gov.pl/aktualnosc-3747-nowy_konkurs_w_programie_wiedza.html
https://www.gov.pl/web/nauka/program-im-stanislawa-ulama--zapraszamy-zagranicznych-naukowcow-do-polski
https://www.gov.pl/web/nauka/polskie-powroty--zapraszamy-do-skladania-wnioskow
file:///C:/Users/p/Desktop/Nauka/jlulek@ump.edu.pl
https://www.kpk.gov.pl/?p=50799&znewsletter=11grudnia2019


 

 

Nagrody i stypendia 
 

Kolejna edycja Nagrody Naukowej Oddziału PAN w Poznaniu 
Oddział PAN w Poznaniu ogłosił VIII edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opu-
blikowaną w 2019 r., której wiodącym autorem jest doktorant z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. 
Konkurs jest przeprowadzony w pięciu obszarach tematycznych, tożsamych z nazwami wydziałów 
PAN: nauki humanistyczne i społeczne, nauki biologiczne i rolnicze, nauki ścisłe i nauki o Ziemi, nauki 
techniczne, nauki medyczne. 
 
Pięcioosobowe zespoły oceniające dla ww. obszarów będą nominowały do nagrody po jednej pracy 
naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne.  
Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na ad-
res kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie do 10 marca 2020 r. Szczegółowe informacje na temat 
konkursu (zawierające m.in. regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie www 
Oddziału (http://poznan.pan.pl/ ). 
 

 

Kontakt 
 

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

 

mailto:kamila.sobkowska@pan.pl
http://poznan.pan.pl/wp-content/uploads/2020/01/Regulamin-konkursu_2020.pdf
http://poznan.pan.pl/wp-content/uploads/2020/01/formularz_interaktywny2020_4.pdf
http://poznan.pan.pl/

