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ORBIS na Horyzoncie 
Z radością i dumą pragniemy poinformować, że 5 lipca 2017 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o 
przyznaniu środków w wysokości 2,268 mln € na realizację prestiżowego, międzynarodowego i mię-
dzysektorowego projektu pt. ORBIS (Open Research Biopharmaceutical Internships Support) w 
ramach inicjatywy MSCA (Maria Skłodowska-Curie Actions) Programu Ramowego Horyzont 2020 
(H2020-MSCA-RISE-2017). Szczególny sukces Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskie-
go w Poznaniu stanowi fakt, że po raz pierwszy Wydział Farmaceutyczny naszej uczelni będzie peł-
nił funkcję lidera konsorcjum 9 instytucji akademickich i komercyjnych z Europy i USA w projekcie 
naukowo-badawczym o tak szerokiej skali, znaczeniu i renomie.  
Gratulujemy! 
 

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne konkursy 
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki:  

 MAESTRO 9 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu reali-
zację pionierskich, interdyscyplinarnych badań naukowych, ważnych dla rozwoju nauki                      
i znacznie wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy.  

 HARMONIA 9 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. 
 SONATA 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę nau-

kową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem 
wystąpienia z wnioskiem. 

 SONATA BIS 7 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu nauko-
wego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzy-
skały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 

Termin naboru wniosków trwa do 15 września 2017 r. 
 

 

Kolejne 200 mln zł na polskie innowacje 
We wrześniu ruszy trzeci konkurs na projekty aplikacyjne w Programie Inteligentny Rozwój.  
Dla naukowców i przedsiębiorców, którzy podejmą się opracowania innowacyjnych rozwiązań,             
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało 200 mln zł. 
To propozycja NCBR skierowana do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców. 
Jego celem jest wsparcie najlepszych projektów B+R, obejmujących badania przemysłowe i ekspe-
rymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzących do powstania 
unikalnych, co najmniej w skali kraju rozwiązań technologicznych, przy czym, najbardziej premiowa-
ne będą te projekty, których przewidywane rezultaty będą stanowiły innowację w skali globalnej.  
Więcej o programie tutaj. 
 

http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5265,200-mln-zl-na-polskie-innowacje.html


 

Nabór wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę  
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń (projektów) na finansowanie działalności upowszechniającą      
naukę w roku 2018. Ten strumień finansowania, koordynowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, umożliwia m.in. uzyskanie dofinansowania konferencji naukowych w roku 2018. 
Nabór wniosków ruszył z dniem 6 czerwca i trwa do dnia 30 października 2017 r.  
Szczegółowy tryb przyjmowania wniosków dostępny jest w Wisusie P - Aktualności.  
 

 

Nabór wniosków o dużą aparaturę badawczą 
Do dnia 31 sierpnia 2017 r. trwa nabór wniosków na zakup lub wytworzenie dużej infrastruktury 
badawczej. W rozumieniu przepisów duża infrastruktura badawcza w obszarze nauk o życiu obejmu-
je sprzęt, którego wartość jednostkowa brutto przekracza 500 tys. zł. 
Szczegółowy tryb przyjmowania wniosków dostępny jest w Wisusie P - Aktualności.  
 

 

Oświadczenia - delikatne przypomnienie 
Przypominamy, że w Wisusie P → Systemy → Liczba N został uruchomiony program umożliwiający 
złożenie oświadczenia o zaliczeniu do liczby N w roku 2018.  
Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy wszystkich (bez wyjątku) pracowników Uniwersytetu. 
Należy jednak pamiętać, że osoby, które z mocy ustawy (wykładowcy, starsi wykładowcy, lektorzy, 
instruktorzy) lub z racji realnie wykonywanej w jednostkach pracy (np. część pracowników inżynie-
ryjno-technicznych) nie realizują badań naukowych i/lub prac B+R, składają oświadczenie, ale udzie-
lają w nim informacji o niewykonywaniu ww. prac. 
Składając oświadczenie, prosimy zwrócić uwagę, że dziedzinę nauki, w której realizuje się prace ba-
dawcze, należy również podać zgodnie z obowiązującą klasyfikacją OECD. 
 

 

Stypendia i nagrody 
 

Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia  
Do dnia 15 października 2017 r. studenci i doktoranci mogą składać wnioski o przyznanie stypen-
diów za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018.  
Szczegółowy tryb przyznawania wyżej wymienionych stypendiów jest dostępny pod poniższymi lin-
kami. 

 Stypendia dla studentów 

 Stypendia dla doktorantów 
 

 

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