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Nauka 
 

Ewaluacja 2021 - czyli Program 100+ 
 

Hasło to zapewne będziemy w najbliższym czasie 
odmieniać przez wszystkie możliwe przypadki. 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, że czekająca nas już za 16 miesięcy ocena jakości nauki 
jest niezwykle ważna. Ale czy aż tak skomplikowana, jak nam się to wszystkim wydaje?  
Aby odpowiedzieć na to oraz inne pytania, udostępniliśmy Państwu praktyczny przewodnik po 
ewaluacji w naszej Uczelni (syntetyczne opracowanie liczące zaledwie 8 stron) oraz prosty kalku-
lator ułatwiający planowanie składu autorskiego w publikacjach.  
Przewodnik oraz kalkulator są dostępne w Wisus P - Procedury - Ewaluacja 2021. 
O czym jednak powinniśmy przede wszystkim pamiętać? 
O tym, aby celować w czasopisma, które w nowej punktacji Ministerstwa mają co najmniej 100 
pkt. Zestawienie tytułów i przynależnych im punktów znajduje się pod tym linkiem. 
 

 

Flagowy konkurs NCBiR po raz kolejny  
Mowa o drugiej już w tym roku odsłonie "szybkiej ścieżki" - konkursu 
adresowanego do przedsiębiorców, którzy jednakże mogą składać apli-
kacje w konsorcjach z jednostkami naukowymi. Nabór wniosków w bie-
żącym konkursie zaczyna się dzisiaj i będzie trwał do 16 grudnia br. 
To kolejna duża szansa dla naszego Uniwersytetu. Alokacja środków w bieżącym konkursie wyno-
si aż 1,1 mld zł. Ocena wniosku zajmuje ok. 3 miesięcy. Co ciekawe, istnieje możliwość korekty 
aplikacji w trakcie jej oceny, o ile z taką propozycją wystąpią recenzenci. 
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są tutaj. 
 

 

Nowy konkurs NCN 
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowy konkurs ALPHORN na polsko-szwajcarskie 
projekty badawcze, organizowany we współpracy ze Swiss National Science Founda-
tion (SNSF). Na finansowanie badań przeznaczono 7 mln zł. 
ALPHORN to dwustronny konkurs międzynarodowy skierowany do polskich zespołów badaw-
czych, które wspólnie z partnerskim zespołem szwajcarskim wystąpią z wnioskiem o sfinansowa-
nie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień nau-
kowy doktora, a pozyskane w ramach konkursu środki można przeznaczyć na wynagrodzenie dla 
zespołu badawczego, stypendia dla studentów i doktorantów. Projekt badawczy może trwać       
od 24 do 36 miesięcy.  
Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 1 października 2019 roku. 
Więcej o programie tutaj. 

 

 

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_08/a07248ec34e343035b433bb61f39c053.pdf
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-6-1-1-1-2019/
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/alphorn


 

 

Ostatnia szansa na ERC Starting Grant 
To naprawdę nic innego jak zwyczajny projekt OPUS finansowany w ramach NCN. Podobna aplika-
cja, podobne pytania, na które należy odpowiedzieć. Z jedną różnicą - ERC Starting Grant 2020 
będzie ostatnim tego rodzaju konkursem w programie Hory-
zont 2020. 
Budżet konkursu wynosi aż 3 mld zł, a wnioski można składać 
do 16 października 2019 r.  
O ERC Starting Grants aplikować mogą osoby, które są do 7 lat 
po uzyskaniu stopnia doktora i mają pomysł na przełomowe           
i pionierskie badania, które będą poszerzać granice dotychcza-
sowej wiedzy.  
Jedynym kryterium oceny jest doskonałość! 
Poradnik dla wnioskodawców znajdą Państwo pod tym linkiem.  Krótkie wprowadzenie do gran-
tów ERC znajduje się również na kanale YouTube: nagranie z Dnia z Horyzontem 2020. 
 
Naukowcy planujący aplikować o Starting Grant mogą w każdej chwili skorzystać z bezpłatnych 
konsultacji organizowanych w Krajowym Punkcie Kontaktowym z p. Bogną Hryniszyn 
(bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl) lub p. Magdaleną Chomicką (magdalena.chomicka@kpk.gov.pl), 
lub też w Biurze Doskonałości Naukowej PAN (22 182-60-80).  
Te dwie jednostki zajmują się wspieraniem polskich naukowców w ubieganiu się o granty i ich za-
daniem jest  wstępna ocena wniosków o granty ERC.  
 

 
Komisja Europejska otworzyła również kolejny konkurs na ERC Synergy Grant 2020. 
Budżet konkursu wynosi 350 mln €, a wnioski można składać do 5 listopada 2019 r. 
O ERC Synergy Grants aplikować mogą zespoły liczące od 2 do 4 głównych badaczy (Principal 
Inverstigator – PI), którzy chcą realizować interdyscyplinarny projekt badawczy, który będzie prze-
łomowy w swoich założeniach i znacząco wpłynie na rozwój nauki. 
Więcej informacji o grantach Synergy znajdą Państwo na stronie internetowej ERC. 
 

 

Bruksela - hints & tips 
Zbyt wiele dużych i ważnych projektów europejskich ominęło 
naszą Uczelnię. W wielu przypadkach - z naszej winy. Być może 
czekaliśmy na zaproszenie do współpracy? A być może słowo 
"Bruksela" kojarzy nam się z nadmierną biurokracją i brakiem 
przejrzystości? 
 

Aby zmienić ten stan rzeczy, w cyklicznej rubryce "Bruksela - hints & tips" będziemy starać się 
Państwu przedstawiać praktyczne wskazówki i informacje dotyczące tego, poniekąd, omijanego 
przez nas obszaru. 
Na przykład, mało kto wie, że w Horyzoncie 2020 został otwarty nabór na "Działania interwencyjne 
w zakresie opieki zdrowotnej na rzecz opieki nad przewlekle chorymi w podeszłym wieku" (SC1-
BHC-24-2020). Na stronie programu podano również informację o konsorcjach projektowych 
poszukujących w chwili obecnej partnerów, warto się z tymi danymi zapoznać.   
Natomiast na stronie Komisji Europejskiej jest bardzo dobra wyszukiwarka naborów – wystarczy 
w nią wpisać hasło kluczowe, a ona wyszuka nabory wniosków (aktualnie otwarte lub planowane). 
Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że brukselskie strony są stosunkowo mało przejrzyste. 
Ale im częściej i szybciej zaczniemy się z nimi oswajać, tym wcześniej pozyskamy ciekawe granty. 
  

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide20-erc-stg-cog_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide20-erc-stg-cog_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RPoIQZUw_TA&t=148s
file:///C:/Users/p/Desktop/Nauka/bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl
file:///C:/Users/p/Desktop/Nauka/magdalena.chomicka@kpk.gov.pl
https://erc.europa.eu/funding/synergy-grants
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-24-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=Health;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=nu


 

 

Nagrody i stypendia 
 

Nagrody Rektora UMP 
Wnioski o Nagrody Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe, dydak-
tyczne i organizacyjne będzie można składać w październiku br. Szczegółowy regulamin przyzna-
wania nagród, w związku z reorganizacją naszej Uczelni, zostanie uchwalony na wrześniowym po-
siedzeniu Senatu.  
 

 

Onkogranty III 
Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ogłosił rozpoczęcie naboru w ramach III edycji konkursu Onko-
granty. Tematem wiodącym bieżącego konkursu jest szerokorozumiana poprawa sytuacji pacjenta, 
dość często zagubionego w systemie opieki zdrowotnej.  
Wnioskodawcy powinni w swoich aplikacjach dostrzec te problemy, poddać je ocenie jakościowej         
i ilościowej, a także zaproponować rozwiązania, dobre praktyki oraz praktyczne i konkretne pomy-
sły, które można byłoby wdrożyć Polsce.  
W III edycji najlepsze projekty zostaną wyłonione w trzech kategoriach: 

1) Pacjent jako podmiot w systemie ochrony zdrowia. 
2) Wykorzystanie nowych technologii w dwustronnej komunikacji z pacjentem w trakcie dia-

gnostyki, leczenia i po zakończeniu terapii. 
3) Jak poprawić dostęp do innowacyjnych metod leczenia onkologicznego? 

Termin zgłaszania projektów upływa 30 września br.  Więcej informacji na stronie organizatora.  

 

 

Stypendium Naukowe Humboldta 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe 
im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy – zaproszeni przez 
badaczy z Polski – mogą przyjechać do naszego kraju na kilkumiesięczne pobyty naukowe. 
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2019 r.  
Stypendium może być przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt 
w ośrodku naukowym w Polsce i może być wykorzystane w ciągu 3 lat od jego przyznania. Wyso-
kość Stypendium wynosi obecnie równowartość 4 000 € miesięcznie. Więcej o programie tutaj. 
 

 

Co nowego na stronach EURAXESS? 
Zespół EURAXESS opublikował najnowsze zestawienie ofert grantów i stypendiów zagranicznych 
dla naukowców na różnych etapach kariery. Oferty pochodzą z różnych źródeł: krajowych, euro-
pejskich (Horyzont 2020) i zagranicznych. Zestawienie dostępne jest tutaj. 
 

 

Kontakt 
 

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

 

https://ligawalkizrakiem.pl/projekty/onkologiczny-fundusz-grantowy/onkogranty-iii-poprawa-sytuacji-pacjenta
https://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/
https://cdn4.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/granty_i_stypendia_sierpien_2019.pdf

