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Kolejna edycja doktoratów wdrożeniowych 
Ministerstwo Nauki uruchomiło nabór wniosków w kolejnej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. 
Jego głównym założeniem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować danemu 
przedsiębiorstwu. Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona 
dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza 
uczelnią. Zakończenie tegorocznego naboru wniosków nastąpi 15 czerwca 2020 r.  
 

 

Szybka ścieżka ponownie otwarta dla jednostek naukowych   
Trwa ostatnia runda naboru wniosków w ramach tegorocznej "szybkiej ścieżki". Jak zwykle, jednostki na-
ukowe mogą występować w konsorcjach z małymi lub średnimi przedsiębiorstwami. Wsparcie dla sektora 
prywatnego może wynosić nawet 80% wartości projektu. Jednostki naukowe otrzymują 100% dofinanso-
wania. Nabór wniosków trwa do 18 czerwca br. Szczegóły dostępne tutaj. 
 

 

NCBR finansuje walkę z pandemią 
Przypominamy o wciąż trwającym konkursie w ramach "szybkiej ścieżki" pt. "Koronawirusy".  
Do wyboru są trzy podstawowe obszary tematyczne, w które powinny się wpisywać zgłaszane projekty. 
Pierwszy z nich to diagnostyka, czyli zaprojektowanie urządzeń do szybkiego wykrywania obecności koro-
nawirusa. Drugi obszar to leczenie – obejmujący prowadzenie badań nad wykorzystaniem istniejących lub 
nowych leków. Ostatni z nich został określony jako profilaktyka – rozumiana jako działania prewencyjne 
ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii. 
Minimalna wartość projektu to 2 mln zł. Całkowita alokacja środków to aż 200 mln zł.  
Nabór wniosków kończy się 31 grudnia 2020 r. Dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj. 
 

 

Nowy konkurs NCN 
Choć nie dotyczy on w sposób bezpośredni "koronawirusa", to może być dobrym sposobem pozyskania 
środków na sfinansowanie przyjazdu naukowców z zagranicy. Mowa o konkursie POLS, w ramach którego 
kierownikiem może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która przynajmniej dwa 
lata przed zamknięciem konkursu nie mieszkała, nie pracowała, nie studiowała ani nie kierowała projek-
tem badawczym w Polsce.  
Naukowcy mogą wnioskować o finansowanie projektu mieszące się w przedziale od 100 do 200 tys. euro.  
W ramach grantu można zaplanować wynagrodzenia dla zespołu badawczego, amortyzację lub zakup apa-
ratury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu.  
Badacze mogą zaplanować projekty trwające 12 lub 24 miesiące. 
Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r. Więcej o naborze na stronie NCN. 
 

https://www.gov.pl/web/nauka/doktoraty-wdrozeniowe---czyli-jak-wygrac-trzy-razy
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-11112020-szybka-sciezka/
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-51112020-szybka-sciezka-koronawirusy/
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-16-ogloszenie-konkursow


 

Nowe środki europejskie przeznaczone na walkę z koronawirusem 
W dniu 14 maja br. Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszych 
ośrodków, do których skierowane zostaną specjalne środki związane z pandemią COVID-19.  
Nowy konkurs realizowany jest w ramach działania Era vs Corona, a jego celem jest finansowanie prac 
badawczo-innowacyjnych będących szybką reakcją na pandemię i wzmacniających systemy opieki zdro-
wotnej. 
Konkurs SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020 został ogłoszony na portalu Funding & tender opportunities.  
Termin składania wniosków to 11 czerwca 2020.  
Komisja Europejska przeznaczyła na ww. działanie 120 mln euro. 
 

 

 

Nagrody i stypendia 
 

Nagroda naukowa im. Mikołaja Kopernika 
Polska Akademia Umiejętności ogłosiła nabór wniosków w ramach prestiżowej Nagrody naukowej im. 
Mikołaja Kopernika. Nagroda ta jest przyznawana co pięć lat związanym z nauką polską autorom wyróżnia-
jących się prac z zakresu dziedzin nauki, którymi zajmował się Mikołaj Kopernik, a mianowicie: (1) astro-
nomii, (2) ekonomii, (3) filologii klasycznej, (4) filozofii przyrody, (5) kosmologii  i astrofizyki, (6) matematy-
ki, (7) medycyny, (8) nauk o Ziemi, (9) prawa. 
Wnioski można składać za pośrednictwem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zainteresowane 
osoby prosimy o bezpośredni kontakt z Sekretariatem Towarzystwa (sekretariat@ptpn.poznan.pl).  
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 maja br. 
 

 

Nagrody Tygodnika Polityka 
Do dnia 14 czerwca br. młodzi naukowcy mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie Nagrody Naukowej 
Tygodnika Polityka. Grupę piętnastu finalistów poznamy w dniu 16 września, natomiast nazwiska 5 laure-
atów (z których każdy uzyska stypendium w wysokości 15 tys. zł) - w październiku br. 
Zachęcamy do złożenia wniosku.  
Regulamin i formularz dostępny na stronie fundatora. 
 

 

Kontakt 
 

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

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-corona_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=nul
http://ptpn.poznan.pl/
file:///C:/Users/p/Desktop/Nauka/sekretariat@ptpn.poznan.pl
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe

