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Przedłużenie naboru wniosków w konkursach Opus i Preludium 
Narodowe Centrum Nauki, w związku z trudnościami technicznymi związanymi z systemem OSF, 
ogłosiło przedłużenie naboru wniosków w bieżącej trzynastej edycji konkursów Opus i Preludium do 
dnia 22 czerwca 2017 r. 
W związku z powyższym Skrócone wersje opisu projektu badawczego celem ewaluacji przez we-
wnętrznych recenzentów UMP można przesyłać jeszcze do Działu Nauki, Innowacji i Zarządzania 
Projektami do dnia 9 czerwca 2017 r. 
Osoba do kontaktu - p. Władysław Miłosz (Sekcja Pozyskiwania Grantów) - wmilosz@ump.edu.pl 
 

 

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) 
Do końca sierpnia 2017r. samodzielni, doświadczeni naukowcy o uznanym dorobku oraz udokumen-
towanej praktyce w kierowaniu zespołem badawczym mogą składać projekty w ramach ścieżki ERC 
Advanced Grant. 
Granty te wspierają najlepsze, innowacyjne projekty badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Za 
przebieg projektu odpowiedzialny jest „główny badacz” – lider stworzonego przez siebie zespołu 
badawczego. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu pochodzić mogą z dowolnego kraju świata. 
Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej (może to być 
instytucja macierzysta), która jednak musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszo-
nym z programem H2020. Instytucja goszcząca lidera i jego zespół zobowiązuje się do zapewnienia 
projektowi wszelkiego wsparcia. Udział w projekcie innych instytucji wymaga specjalnego uzasad-
nienia. Projekt może trwać do 5 lat, a budżet pojedynczego projektu może dochodzić do 2,5 mln 
euro.  
ERC zarezerwowało na ten cel 567 mln euro. Zatem w skali Europy finansowaniem zostanie objętych 
aż 200 projektów badawczych. Zapraszamy do składania aplikacji.  
Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Badawczymi wspólnie z Działem Współpracy Mię-
dzynarodowej i Integracji Europejskiej udzieli wszelkiego możliwego wsparcia w poprawnym                     
i terminowym złożeniu wniosków przez naszych badaczy. 
Więcej o programie tutaj. 
  

 

EURAXESS poleca - granty i stypendia z całego świata 
Najnowsze oferty grantów i stypendiów na badania naukowe są już dostępne na portalu EURAXESS 
Polska. Polecamy dwa granty indywidualne z programu H2020: stypendium MSCA oraz Advanced 
Grant ERC, o którym pisaliśmy już powyżej. Sprawdź terminy składania aplikacji! 
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Z ostatniej chwili 
 

Miliard złotych dla polskich uczelni 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło trzy nowe konkursy w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. Konkursy, choć odrębne, prowadzone będą na jednolitych zasadach. Każdy 
z konkursów adresowany jest do innej grupy uczelni, w zależności od ich potencjału i  wielkości.  
W pierwszej ścieżce, w ramach której o wsparcie finansowe może ubiegać się nasz Uniwersytet, 
zarezerwowano budżet w wysokości 500 mln zł.  
 
Projekt musi zawierać przynajmniej trzy z sześciu modułów, do których należą: 

 programy kształcenia, 
 podnoszenie kompetencji, 
 staże,  
 studia doktoranckie, 
 zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, 
 wsparcie wejścia studentów na rynek pracy.  

 
Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby z naszej społeczności akademickiej, które chciałyby się 
włączyć w prace związane z uzyskaniem dofinansowania (możemy aplikować nawet o 12 mln zł). 
Więcej o programie tutaj. 
Kontakt: prof. Michał Nowicki - mnowicki@ump.edu.pl 
 

 

Publikuj razem z nami 
Redaktor naczelny czasopisma Advances in Cell Biology - dr hab. Bartosz Kempisty, zachęca naszych 
pracowników do publikowania prac naukowych (artykułów oryginalnych, przeglądowych oraz „case 
reports”) z zakresu medycyny, biologii i inżynierii biomedycznej.  
Advances in Cell Biology jest kwartalnikiem wydawanym on-line przez De Gruyter Open oraz Funda-
cję Biologii Komórki i Biologii Molekularnej. Publikuje artykuły wyłącznie w języku angielskim. 
Specjalnie dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu uruchomiona została tzw. „szyb-
ka ścieżka weryfikacji” nadsyłanych prac, która umożliwi maksymalne zmniejszenie czasu oczekiwa-
nia na opublikowanie artykułów.  
Wszystkie dotychczasowe numery czasopisma oraz najnowszy 1/2017 numer mogą Państwo znaleźć 
na stronie: https://www.degruyter.com/view/j/acb 
Szczegółowe instrukcje dla autorów dostępne tutaj:  
 
Więcej o czasopiśmie: Wisus P - Aktualności.  
Artykuły należy nadsyłać na adres: bkempisty@ump.edu.pl 
 

 

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