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OPUS 15, PRELUDIUM 15 - ruszył nabór wniosków 
Od 15 marca do 15 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 15 i Preludium 
15, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Łączny budżet konkursów wynosi 330 
mln zł, a więc jest wyższy o 50 mln zł od ubiegłorocznej edycji. 
 
Dla przypomnienia 
OPUS 15 to konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury 
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 
lub 36 miesięcy. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów 
bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). W konkursie Opus 15 nie ma dolnej i górnej granicy 
budżetu zgłaszanych projektów.  
PRELUDIUM 15 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę 
naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 
miesięcy. Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać: 

 70 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy; 
 140 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące; 
 210 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy. 

Warto pamiętać, że każdy kierownik zakwalifikowanej do finansowania aplikacji ma do swojej 
wyłącznej dyspozycji 10% wartości całego projektu. Wzorem lat ubiegłych zachęcamy do złożenia 
wniosku oraz skorzystania z możliwości wykonania wewnętrznych recenzji aplikacji. 
 

 

Inicjatywa Leków Innowacyjnych 2 
Do 14 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach 14. edycji konkursu w ramach Inicjatywy 
Leków Innowacyjnych 2. Nabór wniosków prowadzony jest w  czterech tematach. Budżet konkursu 
wynosi ponad 84 mln euro. 
Zgodnie z informacjami organizatorów nabór wniosków prowadzony jest w następujących tematach: 

 Topic 1: Targeted immune intervention for the management of non-response and relapse 
 Topic 2: Non-invasive clinical molecular imaging of immune cells 
 Topic 3: Development of a platform for federated and privacy-preserving machine learning 

in support of drug discovery  
 Topic 4: Centre of excellence – remote decentralised clinical trials  

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej. 
 

 

 

https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-14


 

Fundacja NUTRICIA po raz kolejny... 
...zachęca do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu grantowego.  
Misją Fundacji jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie.  
Konkurs jest kierowany głównie do lekarzy i badaczy zajmujących się tematyką żywienia, dietetyków 
oraz innych specjalistów z zakresu żywienia człowieka.  
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tegorocznego konkursu prosimy skorzystać ze 
strony internetowej organizatora.  
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 30 czerwca 2018 r. 
 

 

Z ostatniej chwili 
Z satysfakcją informujemy, że Uczelniane Centrum Aparaturowe dołączyło do Polskiej Sieci 
Biobanków, tj. zrzeszenia krajowych jednostek naukowo-badawczych specjalizujących się w 
tematyce bankowania materiału biologicznego. Sieć przynależy do Europejskiego Konsorcjum 
Badawczego (BBMRI), którego celem jest zapewnienie rozwoju i kontrolowanego dostępu do 
zasobów biobanków jednostkom akademickim i przemysłowym.  
W najbliższych dwóch latach, UCA posiadało będzie status Obserwatora, który, oprócz rozwinięcia 
oferty jednostki w zakresie bankowania materiału biologicznego, umożliwi także wypracowanie i 
wdrożenie najwyższych standardów postępowania z materiałem biologicznym. Wszystkich badaczy 
Uniwersytetu Medycznego, w tym przedstawicieli nauk klinicznych oraz nauk podstawowych, gorąco 
zachęcamy do współpracy z UCA w obszarze bankowania materiału biologicznego oraz do 
wspólnej pracy na rzecz rozwijania wiedzy i doświadczeń na tym polu medycyny doświadczalnej.  
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http://fundacjanutricia.pl/granty-badawcze/

