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Nauka 
 

proSCIENCE 2.0 
Informujemy, że w WISUSIE P → Aktualności znajduje się regulamin oraz dokumentacja programu 
proSCIENCE 2.0 - wewnętrznego konkursu UMP na zakup urządzeń badawczych, których koszt jed-
nostkowy nie przekracza 500 tys. zł (tzw. mała infrastruktura badawcza).  
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją oraz składania wniosków. 
 

 

67 mln zł na badania naukowe od Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) do 2 października zbiera wnioski do konkursów w pięciu pro-
gramach, w których naukowcy mogą zdobyć łącznie aż 67 mln zł na projekty badawczo-rozwojowe. 
 
Szczególnie zachęcamy młodych pracowników UMP do aplikowania w programie First Team, na 
który przeznaczono 30 mln zł. Oferuje on  trzyletnie granty w wysokości ok. 2 mln zł na założenie 
pierwszego zespołu badawczego. Wsparcie mogą otrzymać projekty dotyczące konkurencyjnych w 
skali światowej prac B+R, których wyniki wniosą znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań 
stojących przed społeczeństwem.  
Więcej o programie First Team tutaj. 
 
Naukowcy, którzy mają doświadczenie w pracy badawczej za granicą i chcieliby prowadzić badania w 
Polsce mogą skorzystać z kolei z oferty grantów „powrotowych” w wysokości ok. 800 tys. zł na pro-
jekt trwający 2 lata w programie HOMING. Podobna propozycja czeka na badaczy, którzy chcą wró-
cić do pracy naukowej po przerwie związanej np. z pracą w innym sektorze gospodarki lub po urlopie 
rodzicielskim. Mogą oni starać się o dwuletnie granty o charakterze staży podoktorskich w wysokości 
ok. 800 tys. zł w programie POWROTY. Na bieżące konkursy w programach HOMING i POWROTY 
Fundacja zamierza przeznaczyć łącznie 12 mln zł.  
 
Po raz kolejny Fundacja prowadzi  też konkursy w programach stymulujących wykorzystanie dostęp-
nej w Polsce aparatury naukowo-badawczej. W ramach programów TEAM-TECH Core Facility oraz 
TEAM-TECH Core Facility PLUS dostępne są granty dla zespołów badawczych realizujących projekty, 
mające na celu powstanie lub rozwój usługi z wykorzystaniem dostępnej aparatury badawczej i w 
przyszłości świadczenie tej usługi na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców, w tym 
również jednostek naukowo-badawczych. Wysokość grantów wynosi ok. 1,5 mln do ok. 3,5 mln zł 
na prace trwające do 36 miesięcy.  
W bieżącym konkursie w obu programach jest do zdobycia łącznie 25 mln zł.  
 

 

 

 

http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/
http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/
http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility-plus/


 

Przypominamy o DIALOGu 
Przez cały czas trwa nabór wniosków w programie DIALOG umożliwiającym dofinansowanie działań 
naukowych w następujących obszarach: Doskonałość naukowa, Nauka dla innowacyjności oraz 
Humanistyka dla rozwoju. 
Celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami 
działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program 
dopuszcza szerokie spektrum wnioskodawców planujących działania służące budowaniu współpracy 
i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w 
sferze społeczno-gospodarczej. O granty mogą aplikować zarówno jednostki naukowe i podmioty 
działające na rzecz nauki, jak i konsorcja. Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 30 czerwca 2019 r. 
Więcej o programie tutaj. 
 

 

Warsztaty z przygotowania wniosków na ERC Starting Grants oraz ERC Con-
solidator Grants 
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym 
zapraszają na szkolenie z pisania wniosków w odpowiedzi na otwarte konkursy Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych: ERC Starting Grants 2018 i ERC Consolidator Grants 2018. W spotkaniu weźmie 
udział laureat Grantu ERC oraz ekspert oceniający wnioski w poprzednich konkursach.  
Przypominamy, że w ubiegłym roku kilka zespołów z naszego Uniwersytetu przygotowało wnioski i 
stanęło do ww. konkursów. Niestety, nie uzyskaliśmy stosownego finansowania, o odrzuceniu pro-
jektów decydowały w niektórych przypadkach dziesiąte części punktów.  
Zachęcamy zatem do udziału w warsztatach i podjęcia kolejnej próby uzyskania funduszy w tym 
niezwykle prestiżowym konkursie 
Informujemy, że pracownikom UMP, którzy wezmą udział w ww. warsztatach uczelnia zwróci koszty 
podróży. 
Więcej o warsztatach tutaj. 
 

 

Regionalny Punkt Kontaktowy również nie pozostaje w tyle  
i organizuje kolejne spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku w pro-
gramie Horyzont 2020. 
 W dniach 5-6 października zaplanowane jest szkolenie „Jak napisać wniosek do Programu Ramowe-
go Horyzont 2020?”. Dnia 10 października dowiemy się o „Funduszach Europejskich - szansie na 
rozwój Twojej firmy!”. Wreszcie 11 października otrzymamy niezbędne informacje na temat „Milio-
ny za pomysły! Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na twórcze i nowatorskie pomysły 
badawcze”. 
Rejestracja na wszystkie wydarzenia jest już otwarta. 
Więcej informacji (program i zaproszenie) można znaleźć na tutaj.  
  

 

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

 

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-dla-wnioskodawcow-przygotowanie-wnioskow-na-erc-starting-grants-oraz-erc-consolidator-grants-w-ramach-biezacych-konkursow-ogloszonych-w-programie-horyzont-2020&znewsletter=13wrze%C5%9Bnia2017
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkolenia-naszeszkolenia.php
file:///C:/Users/p/Desktop/Nauka/karolinamichalak@ump.edu.pl

