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Nauka 
 

280 mln zł na badania podstawowe od NCN 
Badacze, którzy nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora, mogą składać wnioski w 
konkursie PRELUDIUM 13. Choć każdym ze zgłoszonych projektów opiekuje się doświadczony 
naukowiec, to doktoranci składający wnioski prowadzą swoje badania samodzielnie. 
Projekty badawcze mogą być realizowane przez rok, dwa lub trzy lata. Rada NCN zdecydowała o 
zwiększeniu maksymalnego finansowania pojedynczego projektu – od tej edycji może ono wynieść 
odpowiednio 60, 120 lub 180 tys. zł.  
 
Każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia naukowego, może starać się o finansowanie w 
konkursie OPUS 13. Uzyskane środki można przeznaczyć na stworzenie zespołu badawczego oraz 
zakup aparatury potrzebnej do realizacji badań. Nie ma wyznaczonej górnej granicy finansowania 
przeznaczonego na pojedynczy projekt, a czas realizacji może wynieść 12, 24 lub 36 miesięcy.  
 
Nieprzekraczalny termin złożenia wniosków w ww. konkursach upływa z dniem 16 czerwca 2017 r. 
Należy jednak pamiętać, że konkursy te są najbardziej oblegane, a współczynnik sukcesu jest 
relatywnie najniższy. Dlatego zachęcamy (wzorem poprzedniej edycji) do wcześniejszego złożenia w 
Dziale Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami UMP wstępnej dokumentacji projektu celem 
wykonania wewnętrznych recenzji. Poprzez wstępną dokumentację projektu rozumiemy tytuł oraz 
skrócony opis projektu, które razem nie przekraczają 5 stron A4. 
Nieprzekraczalny termin przysyłania projektów do wewnętrznych recenzji upływa z dniem 15 maja 
2017r.  
 
Więcej o konkursach tutaj. 
 

 

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza  
- nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej 
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosił nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w 
ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. 
Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów wizyty przedstawicieli 
polskiego podmiotu w Norwegii lub wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w 
Polsce.  
Działanie powinno służyć zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych 
do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych. 
 

 

 

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-03-15-ogloszenie-konkursow-opus-preludium
http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/fundusz-wspolpracy-dwustronnej/art,5042,polsko-norweska-wspolpraca-badawcza-nabor-na-dofinansowanie-dzialan-bilateralnych-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.htm


 

Rusza nabór do „Najlepszych z najlepszych 2.0”! 
Nawet 320 tys. zł mogą uzyskać studenci naszego Uniwersytetu na udział w międzynarodowych 
konkursach, zawodach czy konferencjach.  
O przyznanie grantu mogą występować uczelnie, w których studiuje wybitny student/studenci. 
Celem programu jest wsparcie kreatywności, innowacyjności i aktywności naukowej. Zdobyte środki 
można przeznaczyć na sfinansowanie uczestnictwa w międzynarodowych wydarzeniach i konkursach 
lub też na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z tymi wydarzeniami.  
Termin: nabór wniosków do 24 kwietnia 2017 r. 
Budżet: maksymalna wysokość grantu dla jednego studenta to 80 tys. zł; dla zespołu studentów - 
320 tys. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy.  
Więcej o programie tutaj. 
 

 

Nagrody i stypendia 
 

Wiosenny apetyt na stypendium 

 - czyli jak zdobyć grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA). 
 
W Wiadomościach Naukowych UMP z dnia 9 marca 2017 r. przekazaliśmy Państwu informacje 
dotyczące stypendiów Marii Skłodowskiej-Curie.  
W skrócie, stypendium to jest adresowane do osób którzy posiadają co najmniej czteroletnie 
doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych lub stopień doktora, a także chcą rozwijać swoją 
karierę naukową, realizując indywidualny projekt badawczy. 
Jeżeli zainteresowała Państwa ta informacja, to w dniu 19 kwietnia 2017 r. organizowane są otwarte 
warsztaty szkoleniowe, w ramach których zostaną przybliżone mechanizmy finansowania grantów 
indywidualnych MSCA, omówiony zostanie sposób znalezienia instytucji goszczącej (hosta) oraz, co 
najważniejsze, optymalna procedura przygotowania wniosku. Osoby uczestniczące w warsztatach 
zostaną poinstruowane, na co zwracać szczególną uwagę w przygotowaniu aplikacji, oraz na jakie 
elementy złożonego wniosku zwracają szczególną uwagę recenzenci. 
Szkolenie prowadzą konsultanci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w 
Poznaniu. 
 
Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, sala 418 a, (al. Niepodległości 10, Poznań), 
godz. 10.00 – 14.30 
Rejestracja jest prowadzona do dnia 14 kwietnia 2017 r. pod adresem: http://rpk.ppnt.poznan.pl, w 
dziale Szkolenia. Decyduje kolejność zgłoszeń.  
Osoba do kontaktu - Agata Bartoszewska ab@ppnt.poznan.pl 
 

 

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

 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-najlepsi-z-najlepszych-2-0.html
http://rpk.ppnt.poznan.pl/
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkolenia.php
mailto:ab@ppnt.poznan.pl

