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Nauka 
 

Rozwiń skrzydła! 
Właściciel i prezes VRP Group - Wojciech Pawłowski oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego II UMP - 
prof. Zbigniew Krasiński ogłaszają otwarty konkurs dla młodych pracowników naszego 
Uniwersytetu, w ramach którego można ubiegać się o finansowanie projektów badawczych o 
istotnym znaczeniu społecznym lub których realizacja może przyczynić się do powstania 
nieszablonowych rozwiązań oraz innowacyjnych produktów i usług. 
Wstępne zgłoszenia projektów badawczych zawierające tytuł projektu, przedstawienie zespołu 
badawczego, cel, proponowane do zastosowania metody, przewidywane wyniki (w tym 
perspektywę ich komercjalizacji) oraz ramowy kosztorys prac badawczych w objętości 
nieprzekraczającej 2 str. A4 (czcionka Times New Roman 11 pkt; 1,5 odstępu między wierszami) 
należy składać w formie elektronicznej na adres dwl2@ump.edu.pl (w temacie wiadomości proszę 
podać "VRP Group grant") do dnia 8 maja 2017r. 
 
Maksymalny okres trwania projektu - 24 miesiące." 
 

 

Wykaz ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
Informujemy, że w dniu 24 marca 2017 r. został ogłoszony kolejny nabór kandydatów na ekspertów 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020.  
Zapraszamy Państwa do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów za pomocą 
strony internetowej NCBR pod adresem:  
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/nabor-ekspertow/  
 
Ocena projektów POIR stanowi obecnie znaczną część oceny merytorycznej projektów NCBR.  
W ocenie projektów POIR mogą uczestniczyć eksperci, których dane zostały umieszczone w wykazie 
kandydatów na ekspertów POIR 2014-2020.  
Uwaga! Eksperci, którzy dokonali rejestracji w bazie ekspertów NCBR lub wykonywali prace o 
charakterze eksperckim dla NCBR, wyrażający chęć uczestnictwa w ocenie projektów POIR, również 
są zobowiązani do złożenia wniosku o umieszczenie w wykazie kandydatów.  
 
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z naborem, prosimy o kontakt na adres e-mail: 
eksperci-poir@ncbr.gov.pl.  
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Trwa nabór do „Najlepszych z najlepszych 2.0”! 
Nawet 320 tys. zł mogą uzyskać studenci naszego Uniwersytetu na udział w międzynarodowych 
konkursach, zawodach czy konferencjach.  
O przyznanie grantu mogą występować uczelnie, w których studiuje wybitny student/studenci. 
Celem programu jest wsparcie kreatywności, innowacyjności i aktywności naukowej. Zdobyte środki 
można przeznaczyć na sfinansowanie uczestnictwa w międzynarodowych wydarzeniach i konkursach 
lub też na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z tymi wydarzeniami.  
 
Termin: nabór wniosków do 24 kwietnia 2017 r. 
Budżet: maksymalna wysokość grantu dla jednego studenta to 80 tys. zł; dla zespołu studentów - 
320 tys. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć  12 miesięcy.  
Więcej o programie tutaj. 
 

 

Granty Fundacji NUTRICIA 
Fundacja NUTRICIA wspiera finansowo projekty badawcze, które odnoszą się do misji Fundacji, którą 
jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie.  
 
Kto może składać wniosek o grant?  
Konkurs jest kierowany głównie do lekarzy i badaczy zajmujących się tematyką żywienia, dietetyków 
oraz innych specjalistów z zakresu żywienia człowieka.  
 
Fundacja przyznaje 3 rodzaje grantów:  
1. Granty badawcze (2 lata) – dla doświadczonych badaczy, przyznawane w celu inicjowania i 
prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.  
2. Granty promotorskie (max. 3 lata) – dla kandydatów chcących uzyskać stopień doktora. 
3. Stypendia naukowe (max. 1 rok) – dla młodych naukowców. Przeznaczone na zdobycie niezbędnej  
wiedzy i praktyki, umożliwiającej w przyszłości inicjowania i prowadzenia badań naukowych z 
zakresu żywienia człowieka.  
 
W tym roku szczególną preferencję będą miały projekty dotyczące otyłości – badania związane z 
poszukiwaniem jej przyczyn i konsekwencji, skutecznych metod zapobiegania i leczenia.  
Termin składania aplikacji: 30 kwietnia 2017.  
 
Więcej o programie tutaj. 
 

 

Kolejne programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła kolejny nabór w programie TEAM przeznaczonym na 
finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych.  
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co 
najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie naukowe poparte osiągnięciami o 
międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swoim zespole młodych uczonych: 
studentów, doktorantów lub młodych doktorów. 
 
Termin składania aplikacji upływa z dniem 20 czerwca 2017 r.  
Więcej o programie tutaj. 
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Nagrody i stypendia 
 

Granty i stypendia 2017 - nie przegap terminów!  
Zachęcamy do zapoznania się z bieżącą ofertą grantów i stypendiów oferowanych przez jednostki 
krajowe oraz zagraniczne, które są adresowane dla naukowców zatrudnionych w polskich 
jednostkach naukowych. Oferta ta jest systematycznie aktualizowana i dostępna w portalu 
EURAXESS.   
 
Oferta grantowa i stypendialna została uszeregowana pod kątem terminu składania wniosków. 
Zainteresowane osoby mogą znaleźć oferty z Europy (Francja, Włochy, Niemcy), a także Tajwanu 
oraz USA.  
 
Więcej o ofercie tutaj. 
 

 

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