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Nauka 
 

Nowy sposób na grant - "szybka ścieżka" wyłącznie dla pracowników UMP 
Pierwszy w Polsce prywatny Park Naukowo-Technologiczny w Poznaniu "YouNick" zaprasza do 
współpracy naukowców UMP, którzy mają pomysł na innowacyjny produkt lub proces, który mógłby 
podbić rynek. 
 
Co należy zrobić? 
Przygotować krótki (maksymalnie 3 str. A4) opis przedsięwzięcia uwzględniający -  przedstawienie 
problemu, z którym istotnie stykają się odbiorcy/klienci; zaproponowanie rozwiązania z podaniem  
metod/sposobów już istniejących na rynku oraz opisaniem naszej przewagi technologicznej; 
potencjał rynku; opisanie drogi monetyzacji - kto w przyszłości będzie płacił za produkt/usługę; jaki 
jest plan przychodów; o jakie środki wnioskuje badacz (budżet projektu). 
 
Maksymalny okres realizacji projektu - 18 miesięcy.  
Wnioski przygotowane w oparciu o ww. wskazówki proszę przesyłać na adres 
mnowicki@ump.edu.pl w terminie do 15.02.2017 r. 
 

 

Kolejne konkursy NCN 
Przypominamy o trwającym naborze wniosków do piątej edycji konkursu ETIUDA oraz pierwszej 
edycji konkursów SONATINA oraz UWERTURA organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. 
Nabór wniosków w ww. konkursach (za pośrednictwem systemu osf) trwa do 15 marca 2017r.  
Więcej o wspomnianych konkursach można znaleźć tutaj https://www.ncn.gov.pl/ 
Kierownicy projektów, którzy chcieliby poddać swoje wnioski wewnętrznej ocenie naszych 
recenzentów proszone są o przesłanie skróconego opisu projektu (wraz z podaniem jego tytułu) do 
p. Karoliny Michalak z Działu Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami UMP 
(karolinamichalak@ump.edu.pl) w terminie do 22 lutego 2017 r.  
W grudniowym naborze wniosków do NCN z ww. recenzji wewnętrznych skorzystało aż 30 naszych 
naukowców. 
 

 

Choroby neurodegeneracyjne - nowy konkurs 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków wstępnych (pre-proposal) w ramach 
międzynarodowego konkursu organizowanego w zakresie programu JPND. Konkurs skupia się na 
finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób neurodegeneracyjnych.  
Więcej informacji dostępnych tutaj: http://www.ncbr.gov.pl/programy-
miedzynarodowe/jpi/jpnd/aktualnosci/art,4832,otwarcie-naboru-wnioskow-wstepnych-w-
konkursie-jpnd.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 

 

 

Konkurs o nagrodę PAN 
Informujemy, że Oddział PAN w Poznaniu ogłosił V edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę 
twórczą opublikowaną w 2016 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z 
Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej.  
Konkurs ten jest prowadzony w pięciu obszarach działania Akademii, tożsamych z nazwami 
wydziałów PAN: 
- nauk humanistycznych i społecznych, 
- nauk biologicznych i rolniczych, 
- nauk ścisłych i nauk o Ziemi, 
- nauk technicznych, 
- nauk medycznych. 
 
Pięcioosobowe komisje oceniające, dla ww. obszarów, nominują do nagrody po jednej pracy 
naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne oraz dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału 
PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Jerzego Duszyńskiego. Laureaci zostaną 
także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na 
Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu w dniu 31 maja 2017 r. 
 
Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na 
adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie od 1 stycznia do 15 marca 2017 r. Szczegółowe 
informacje na temat konkursu (regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie 
Oddziału (http://www.pan.poznan.pl/ ). 
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Parametryzacja 2013-2016 
 

Ankieta parametryczna 
Przypominamy, że istotnym elementem oceny parametrycznej Wydziałów UMP jest 
udokumentowanie w Kartach aplikacji produktu jak największej liczby metod, procedur, 
algorytmów, rekomendacji, technologii, scenariuszy, rozwiązań itp., które opracowaliśmy w latach 
2013-2016 w naszej uczelni i nieodpłatnie przekazaliśmy innym podmiotom takim jak jednostki 
naukowe, szpitale, przedsiębiorstwa, towarzystwa naukowe itd. 
 
Gdzie mogę znaleźć Kartę? 
Karta w wersji edytowalnej dostępna jest m.in. tutaj: http://wl1.ump.edu.pl/informacje-
wydzialowe/komunikaty-dla-pracownikow 
 
Jak wypełnić Kartę? 
Nazwa jednostki naukowej: Wpisujemy odpowiedni Wydział, po nim Uniwersytet Medyczny w 
Poznaniu, a potem Katedra/Klinika/Zakład 
Projekt badawczy: Podajemy "Badania statutowe prowadzone na określonym Wydziale UMP w 
Poznaniu w latach 2013-2016" lub nazwę innego projektu badawczego realizowanego w ramach 
NCN, NCBiR, FNP itd. 
Nazwa produktu: Należy nazwać daną procedurę, algorytm, metodę rozwiązanie itp.  
Opis: Należy zwięźle przedstawić rozwiązanie, nie przekraczając liczby 100 wyrazów. 
Nazwa i adres podmiotu potwierdzającego aplikację: Należy podać (zgodnie z opisem w polu) 
informacje o jednostce, które przyjęła od nas dane rozwiązanie. Może to być inna jednostka 
naukowa (np. Wydział), szpital, przedsiębiorca, jednostka terytorialna, towarzystwo naukowe itd. 
Forma prawna przekazania produktu:  Wpisujemy "nieodpłatne przekazanie wyników badań i/lub 
prac rozwojowych do gospodarki" 
Zasięg oddziaływania aplikacji produktu w latach: wpisujemy lata 2013-2016; oraz zasięg lokalny lub 
średni. 
Potwierdzenie aplikacji przez podmiot: należy uzyskać pieczątkę firmową podmiotu i podpis osoby 
uprawnionej do reprezentowania podmiotu. 
 
Co dalej? 
Skan podpisanej karty należy przekazać elektronicznie do właściwego Dziekanatu. Wraz ze skanem 
karty należy przesłać do Dziekanatu wersję karty zapisaną w formacie Worda, gdyż opis produktu 
trzeba będzie skopiować i wprowadzić do POLONu. Oryginał podpisanej karty przechowujemy we 
własnym archiwum.   
 
Do kiedy można dostarczać podpisane skany kart? 
Na podpisane skany kart Dziekanat czeka do końca lutego 2017 r. 
 

 

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