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Nauka 
 

III edycja ProScience 
Decyzją JM Rektora UMP z dnia 22 grudnia 2019 r. została ogłoszona kolejna edycja konkursu Pro-
SCIENCE. Wzorem lat ubiegłych o dofinansowanie zakupu specjalistycznej aparatury badawczej mo-
gą się starać jednostki organizacyjne UMP (katedry/kliniki/zakłady). 
Konkurs trwa do 17 lutego 2020 roku. Maksymalna wartość dofinansowania zakupu aparatury ba-
dawczej z budżetu konkursu wynosi 300 tys. zł. 
Wzór obowiązującego wniosku wraz z kryteriami oceny opublikowano w Wisus P - Aktualności. 
 

 

Nowe konkursy Ministerstwa Zdrowia 
Kolejne 10 mln zł. Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło na profilaktykę uzależnień od alkoholu i in-
nych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych. 
Celem konkursu jest ograniczenie używania alkoholu oraz substancji psychoaktywnych i związanych 
z tym szkód w grupie 18-26 lat oraz całkowite zaprzestanie używania alkoholu i substancji psychoak-
tywnych w grupie 15- 17 lat. 
Wnioski można składać do 21 lutego 2020 roku. Więcej o programie tutaj. 
 
Przypominamy również, że do 24 stycznia 2020 roku trwa nabór wniosków w profilaktyce chorób 
odkleszczowych. Program ukierunkowany jest w pierwszym rzędzie na zmniejszenie zapadalności      
i poprawę wykrywalności boreliozy z Lyme poprzez działania edukacyjno – informacyjne. Całkowita 
alokacja środków w tym konkursie wynosi również 10 mln zł.  Więcej o programie w tej zakładce. 
 

 

Diamentowy grant po raz IX 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło IX edycję Diamentowego Grantu.  
Jest to program adresowany do wybitnie  uzdolnionych (1) absolwentów studiów pierwszego stop-
nia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia 
konkursu, oraz (2) studentów jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli 
trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych stu-
diów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów. 
Termin złożenia aplikacji - za pośrednictwem systemu osf upływa z dniem 27 stycznia 2020 roku. 
Szczegółowe informacje o programie są dostępne pod tym linkiem. 

 
 

Sonatina 4 i Etiuda 8 
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs Sonatina 4 na projekty badawcze dla osób będących do 
3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz Etiuda 8 na stypendia doktorskie. 
Termin składania wniosków w konkursach upływa 16 marca 2020 r. 
 

http://zdrowie.gov.pl/aktualnosc-3729-10_mln_zl_na_profilaktyke_uzaleznien.html.
http://zdrowie.gov.pl/aktualnosc-3716-10_mln_zl_z_funduszy_europejskich_na.html
https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina4
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda8


 

 

 

Czas na liderów - XI edycja konkursu Lider została ogłoszona 
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompe-
tencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu wła-
snym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć 
zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.  
Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 
100 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania. 
Termin naboru wniosków trwa do 16 marca 2020 r. Szczegółowe informacje o konkursie są dostęp-
ne pod tym linkiem. 
 

 

Może warto spróbować? 
Choć tematyka nowego konkursu NCBR może brzmieć egzotycznie - dotyczy finansowania projek-
tów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa pań-
stwa, to jednak szczegółowe informacje o konkursie (dostępne pod tym linkiem) wskazują, że rów-
nież nasza społeczność akademicka może mieć w tej materii coś do zaoferowania. Wszak obronność 
i bezpieczeństwo są nierozerwalnie związane z stanem zdrowotnym naszej populacji. 
Nabór wniosków zostanie uruchomiony 20 stycznia i będzie trwał do 28 lutego br. 
 

 

Upgrade ministerialnego wykazu czasopism 
W dniu 17 grudnia 2019 r. Ministerstwo Nauki opublikowało nowy wykaz czasopism naukowych      
i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. W chwili obecnej obejmuje on 
30404 czasopisma naukowe, co stanowi wzrost o 1373 pozycje w stosunku do wykazu opublikowa-
nego pod koniec lipca.  
Warto się z ww. wykazem zapoznać przed wysłaniem publikacji do wydawnictwa. Wszyscy doskona-
le pamiętamy, że najbardziej wartościowe są te czasopism, których punktacja wynosi 100 lub więcej 
punktów. 
 

 

RISE 2020 - otwarto kolejny nabór wniosków 
5 grudnia 2019 r. Komisja Europejska otworzyła kolejny nabór wniosków w konkursie Marie Skło-
dowska-Curie Research and Innovative Staff Exchange (MSCA RISE).  
Budżet konkursu wynosi 80 mln euro.  
Do 28 kwietnia 2020 roku międzynarodowe konsorcja mogą składać wnioski o finansowanie projek-
tów 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.  
 

 

Poprawa wykrywania raka jelita grubego  
To kolejny program profilaktyczny uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Ukierunkowany jest na poprawę efektywności programów przesiewowych oraz dzia-
łania informacyjne. Całkowita alokacja środków wynosi ponad 2,8 mln zł.  
Wnioski można składać do 24 stycznia br.  
 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-xi-edycja/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-i-projekty-obronnosc-bezpieczenstwo/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/ogloszenie-konkursu-nr-1szafir2020-na-wykonanie-i-finansowanie-projektow-w-zakresie-badan-naukowyc-1/
https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych
jlulek@ump.edu.pl
https://www.kpk.gov.pl/?p=50799&znewsletter=11grudnia2019
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/337


 

 

ERC Consolidator Grant - szansą dla odważnych 
Komisja Europejska uruchomiła nabór wniosków w ramach kolejnej edycji konkursu na granty Eu-
ropejskiej Rady ds. Badań – ERC Consolidator Grant. 
O grant mogą aplikować osoby, które są od 7 do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Dofinanso-
wanie w wysokości do 2 mln euro może zostać przyznane na maksymalnie 5 lat. 
Termin składania wniosków upływa 4 lutego 2020 r. 
Opis grantu w języku polskim znajduje się na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego. Natomiast 
dokumentacja konkursowa ERC-2020-COG oraz elektroniczny system składania wniosków dostępne 
są pod tym linkiem.  
Osoby zainteresowane aplikowaniem mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji udzielanych przez 
p. Bognę Hryniszyn (+48-500-207-843; bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl) oraz p. Magdalenę Chomicką 
(+48-728-516-884; magdalena.chomicka@kpk.gov.pl). 
 

 

Stypendia 
 

Fulbright zaprasza po raz kolejny 
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i doktorantów nauk biologiczno-
chemicznych do składania wniosków do Programu BioLAB 2020-21.  
Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2020 roku. 
 
Program BioLAB umożliwia odbycie rocznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym 
się w jednej z czterech instytucji w USA:   

 University of Virginia, Charlottesville 
 University of Chicago, Chicago 
 University of Texas: Southwestern Medical Center, Dallas  
 Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City  

Podczas stażu studenci prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych laboratoriach, któ-
rych wyniki często są publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Oprócz tego 
biorą aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach 
gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również moż-
liwość wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierz y-
stej.  
Więcej informacji dostępnych tutaj. 
 

 

Kontakt 
 

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

 

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-cog;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047825;focusAreaCode=null;crossCuttingPr
bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl
magdalena.chomicka@kpk.gov.pl
https://fulbright.edu.pl/biolab/
https://fulbright.edu.pl/biolab

