Szanowni Państwo,
Pracownicy i Studenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
W dzisiejszym wydaniu Michał Nowicki pisze o możliwościach pozyskiwania funduszy na prowadzenie badań naukowych. Jest wśród nich zarówno kolejna edycja grantów Miniatura jak
i nowa odsłona projektów aplikacyjnych. W pierwszym z nich możemy wnioskować maksymalnie o 50 tys. zł. W drugim, wartość projektu nie może być niższa niż 1 mln zł.
Rafał Staszewski pisze natomiast o kolejnej dotacji ze środków UE, jaką Zarząd Województwa
Wielkopolskiego przeznaczył dla Uniwersytetu Medycznego.
Miło mi również Państwa poinformować, że w tegorocznym finale "Supertalentów w Medycynie" prowadzonym przez Puls Medycyny, w ścisłym gronie 10 laureatów znalazło się aż dwóch
przedstawicieli naszego Uniwersytetu. To prof. Ewelina Szczepanek-Parulska oraz dr Mateusz
Puślecki.
Rektor UMP, Andrzej Tykarski
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Małe granty NCN wracają

Projekty aplikacyjne po raz kolejny

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję
konkursu, w którym badacze mogą otrzymać finansowe wsparcie pojedynczych działań naukowych
służących przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Łącznie do zdobycia jest 15 mln zł.
Badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże
naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne –
właśnie te zadania będą mogli zrealizować naukowcy w konkursie MINIATURA 4.
W konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające
stopień naukowy doktora, uzyskany nie wcześniej
niż 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem,
i są zatrudnione przez jednostkę występującą w roli
wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę.
Czas realizacji działań naukowych nie może przekraczać 12 miesięcy, a wysokość wnioskowanego
finansowania musi mieścić się w przedziale od 5 do
50 tys. zł.
Konkurs MINIATURA 4 jest realizowany w trybie
ciągłym, a wnioski będą przyjmowane od 1 czerwca
do 30 września 2020 r.

Głównym celem tego realizowanego przez NCBiR konkursu, jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych, niezbędnych dla
rozwoju krajowych przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej.
Regulamin konkursu nie wskazuje konkretnego obszaru badawczego, ale niezbędne jest, aby projekty wpisywały się w tzw. „krajową inteligentną specjalizację”. Eksperci ocenią także opłacalność wdrożenia pod kątem tego, czy pomysły
mają potencjał rynkowy i czy znajdą klientów. Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu musi wynosić co najmniej 1 mln zł.
O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie konsorcja, złożone maksymalnie
z pięciu podmiotów, w skład których wejdzie co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Co szczególnie ważne dla nas liderem może być jednostka naukowa.
Nabór wniosków potrwa od 1 do 31 lipca br.

Maestro 12 i Sonata bis 10
To cykliczne już konkursy Narodowego Centrum
Nauki adresowane do doświadczonych badaczy.
Adresatem pierwszego z nich są naukowcy, którzy
planują prowadzić pionierskie badania, w tym
także interdyscyplinarne, istotne dla rozwoju nauki
i wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy.
Kierownikiem projektu może zostać osoba, która
posiada co najmniej stopień naukowy doktora i w
ciągu ostatnich 10 lat miała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych.
Ponadto, powinna wykazać się realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych
w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.
W konkursie Sonata bis kierownikiem projektu
może być osoba, która uzyskała stopień naukowy
doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem
z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt
badawczy musi mieć na celu powołanie nowego
zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.
Nabór wniosków jest prowadzony do 15 września
br. do godz. 16:00. Więcej informacji tutaj.

Superklinika dla dzieci
W dniu 17czerwca br. JM prof. Andrzej Tykarski wraz z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem podpisali umowę na realizację projektu pn. Poprawa jakości opieki nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w województwie wielkopolskim poprzez przebudowę i rozbudowę budynku
Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera U.M. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Inwestycja oszacowana została na kwotę blisko 32 mln zł, z czego dofinansowanie projektu ze środków UE i budżetu samorządu wynosi 30 mln zł. Wkład własny
w projekcie zapewniła Fundacja DKSM, a w pracach przygotowawczych mocno
pomogło nam Stowarzyszenie Dzieciaki Chojraki.
Dzięki wsparciu, Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
zyska nowe oblicze, dostosowujące do najlepszych światowych standardów.
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Powstanie pawilon o powierzchni ponad 3 tys. m , przeznaczony dla dwóch istniejących już oddziałów onkologii i hematologii, a także liczne poradnie i pracownie. Bardzo ważne jest stworzenie miejsc wsparcia psychologicznego oraz
wspólnych przestrzeni dla małych pacjentów i ich rodziców. Projekt nie powstałby, gdyby nie determinacja i zaangażowanie zwłaszcza dwóch osób – prof. dr
hab. Jacka Wachowiaka oraz p. Grzegorza Potrzebowskiego, Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. To kolejne środki, jakie
Zarząd Województwa przekazał w ostatnim czasie na rzecz UMP i naszych szpitali, przezwyciężając wiele formalnych przeszkód.
Inwestycja prowadzona jest przez Uniwersytet Medyczny, a jako że nieustannie
wdrażamy hasło czas na przyspieszenie, jesteśmy już po rozstrzygnięciu przetargu na prace budowlane. Mamy nadzieję, że rozpoczną się one już w lipcu br.

Darczyńcy na rzecz walki z koronawirusem
Do stale powiększającego się grona darczyńców dołączyła Politechnika Poznańska przekazując 300 sztuk przyłbic.
Łącznie 300 litrów płynu do dezynfekcji o wartości 9.000 zł na rzecz UMP i Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera ofiarowała firma Arcon Aromaty Sp. z o.o.
W ramach umowy prewencyjnej 50.000 zł na rzecz walki z koronawirusem
otrzymaliśmy od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń.

