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Nauka 
 

Pakiet deregulacji w NCN 
Możliwość wydłużenia realizacji projektu o 12 miesięcy, przesunięcia środków finansowych między 
zaplanowanymi we wniosku pozycjami kosztorysu w łącznej wysokości do 15% (ale nie większej niż 
100 tys. zł), czy też podwyższenie górnych limitów wynagrodzeń - to tylko niektóre z wprowadzo-
nych z dniem 1.02.2018 r. ułatwień w realizacji projektów Narodowego Centrum Nauki. 
Co ważne, przytoczone wyżej zmiany dotyczą nie tylko projektów nowych, ale również trwających. 
Szczegółowe informacje znajdują się w piśmie Dyrektora NCN dostępnym tutaj. 
 

 

Regionalne agendy naukowo-badawcze po raz kolejny 
Od 15 marca do 15 maja 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 4.1  "Badania 
naukowe i prace rozwojowe" Poddziałanie 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze".  
Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.  
Zgodnie z informacjami organizatorów dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, 
obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w Zakres 
regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgło-
szonych przez samorządy województw. Elementem projektu mogą być również prace przedwdroże-
niowe. 
Zgłaszane projekty muszą się mieścić w ramach priorytetów dostępnych tutaj.  
 
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł. Maksymalna wartość kosz-
tów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln zł. 
Więcej o programie na stronach NCBiR. 
 

 

Pierwsza edycja ERA PerMed 
Do 10 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach pierwszej edycji konkursu ERA PerMed.  
W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na międzynarodowe projekty badawcze, któ-
rych tematyka dotyczy zagadnienia z zakresu medycyny spersonalizowanej.  
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów NCBiR przeznaczy 500 000 euro. 
W ramach konkursu przyjmowane będą wnioski, w których zaplanowano badania z następującej 
tematyki: Research projects on personalised medicine – smart combination of pre-clinical and clini-
cal research with data and ICT solutions  
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć tutaj.  
 

 
 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2018_02_06_pismo_dyrektora_ncn_ujednolicenie_zasad_realizacji_projektow.pdf
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/ranb_2018/4_zakres_ranb.pdf
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-14122018-ranb/
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era-permed/aktualnosci/art,5965,era-permed-uruchomienie-pierwszego-konkursu-2018-r-pt-research-projects-on-personalised-medicine-smart-combination-of-pre-clinic.html


Nagrody i stypendia 
 

Fullbright Senior Award - stypendia w USA dla doktorów 
Do 30 maja 2018 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach Fulbright Senior Award.  
To jedno z najbardziej prestiżowych na świecie stypendiów przeznaczone jest dla osób z doktora-
tem, które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-
badawczej.  
Celem konkursu jest przeznaczenie środków na realizację własnych projektów badawczych na uczel-
niach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. 
Szczegóły programu dostępne są na stronie internetowej Fundacji.   
 

 

Stypendium naukowe za badania z zastosowaniami terapeutycznymi 
Do 27 kwietnia  2018 r. naukowcy mogą ubiegać się o stypendium Ambasady Francji w Polsce oraz 
Instytutu Francuskiego za badania z zastosowaniami terapeutycznymi. Laureat odbędzie miesięczny 
pobyt badawczy we Francji. Stypendium przyznane zostanie w ramach V edycji prestiżowego kon-
kursu Prix Galien Polska nagradzającego twórców innowacji w farmacji i medycynie. 
 
Jury wyłoni zwycięzcę spośród naukowców w wieku do: 

 45 lat posiadających tytuł doktora oraz polskie obywatelstwo; 
 Prowadzących badania w polskich laboratoriach (również w ramach francusko-polskiej 

współpracy naukowej). 

Wynikiem badań musi być innowacyjne odkrycie naukowe z zakresu chemii farmaceutycznej, bio-
technologii, diagnozy czy materiałów dla medycyny, mające potencjalne zastosowania w dziedzinie 
terapii medycznej. 
Zachęcamy do odwiedzenia strony Prix Galien Polska i złożenia stosownej aplikacji. 
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http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/
http://prixgalien.pl/stypendium-ambasady-francji/

