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Czerwiec - miesiąc składania grantów 
Zanim wyjedziemy na zasłużone wakacje, czerwiec (jak każdego roku) kusi różnymi możliwościami 
składania projektów badawczych. Poniżej podajemy wykaz wszystkich obecnie otwartych konkur-
sów, których nabór kończy się w czerwcu lub na początku lipca. 
 

Opus 15, Preludium 15 - o tych programach nie musimy już nikomu nic przypominać. Bardzo cie-
szymy się (jako Dział Nauki), że w bieżącej edycji konkursu wpłynęło więcej (niż w konkursie gru-
dniowym) wniosków do wewnętrznych recenzji. Termin złożenia wniosku w systemie OSF upływa z 
dniem 15 czerwca 2018 r. 
 

Trzecia Misja Uczelni - to konkurs adresowany do osób zainteresowanych opracowaniem nowych 
programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych 
odbiorców szkolnictwa wyższego służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalają-
cych na aktywizację społeczną i zawodową, poszerzanie wiedzy ogólnej, rozwój zainteresowań, po-
budzanie aktywności edukacyjnej, czy też zapobieganie społecznemu wykluczeniu.  
Budżet konkursu wynosi 200 mln zł, a termin złożenia wniosku upływa z dniem 18 maja 2018 r. 
Wszystkie osoby zainteresowany udziałem w konkursie prosimy o kontakt z p. Karoliną Michalak z 
Działu Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami. Więcej o programie tutaj. 
 

Międzynarodowe Agendy Badawcze - to konkurs organizowany przez Fundację na rzecz Nauki 
Polskiej adresowany do wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku nauko-
wym, którzy będą w Polsce kierować jednostkami naukowymi tworzonymi według najlepszych świa-
towych wzorców. Budżet konkursu wynosi 140 mln zł., a termin przesyłania zgłoszeń upływa z 
dniem 29 czerwca 2018 r. Szczegóły dotyczące programu dostępne tutaj.   
 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przypomina, że do 29 czerwca 2018 r. 
trwa nabór wniosków w ramach bilateralnej wymiany naukowców między Polską, a Niemcami, Au-
strią lub Francją. Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymal-
nie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2019 r. Data zakończenia realizacji projektów nie może być póź-
niejsza niż 31 grudnia 2020 r. Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin 
nauki. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 20 000 zł.  
W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są 
koszty podróży naukowców polskich do Niemiec, Austrii lub Francji – maksymalna kwota na podróż 
dla jednego naukowca wynosi 2 000 zł, koszty pobytu naukowców niemieckich, austriackich lub 
francuskich w Polsce – maksymalny koszt pobytu w Polsce wynosi w przypadku pobytu trwającego 
do 12 dni – 350 zł dziennie; w przypadku dłuższych pobytów – 4 200 zł miesięcznie. 
Więcej o programie tutaj. 
 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/mu18/
https://www.fnp.org.pl/rusza-ostatni-otwarty-ogolnopolski-konkurs-w-programie-mab/
https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa


 

 

 

Nagrody i stypendia 
 

18. edycja Nagród Naukowych tygodnika Polityka  
Do 17 czerwca 2018 r. można przesyłać zgłoszenia do 18. edycji Nagród Naukowych tygodnika Poli-
tyka. W ramach konkursu przyznanych zostanie pięć stypendiów dla młodych naukowców w wyso-
kości 15 000 zł każde i dziesięć nagród finałowych w wysokości 5 000 zł każda.  
 
Zgodnie z regulaminem konkursu swoje zgłoszenia mogą przesyłać: 

 pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni posiadający tytuł zawodowy 
magistra lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zatrudnieni w polskich 
uczelniach publicznych  

 uczestnicy studiów doktoranckich, w tym także niestacjonarnych, utworzonych i prowadzo-
nych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
W ramach 18. edycji konkursu Nagród Naukowych tygodnika Polityka stypendia zostaną przyznane 
naukowcom w pięciu kategoriach: nauki humanistyczne, nauki ścisłe, nauki społeczne, nauki o życiu, 
nauki techniczne.  
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne tutaj. 
 

 

Medal Prix Galien 
Już po raz piąty firmy i naukowcy pracujący nad przełomowymi rozwiązaniami w farmacji i medycy-
nie mogą zgłaszać się do prestiżowego konkursu Prix Galien Polska.  
Aplikacje przyjmowane są do 22 czerwca 2018 r., a medal Prix Galien można zdobyć w sześciu kate-
goriach: 

   Innowacyjny oryginalny produkt leczniczy 

   Generyczny produkt leczniczy z elementami innowacji 

   Innowacyjne odkrycie naukowe 

   Innowacyjny wyrób medyczny 

   E-zdrowie 

   Innowacyjna kampania zdrowotna 
Szczegóły konkursu dostępne tutaj. 
 

 

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

 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1515712,1,regulamin-przyznawania-stypendiow.read
https://prixgalien.pl/

