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III edycja konkursu ProScience - rozstrzygnięta 
Wielofunkcyjne urządzenie do badania szybkości rozpuszczania i krystalizacji substancji, reaktor przepły-
wowy do prowadzenia badań fotochemicznych, czy też skaningowy kalorymetr różnicowy to najważniejsze 
urządzenia, które zostaną zakupione w ramach właśnie rozstrzygniętej III edycji konkursu ProScience.  
Społeczność akademicka naszego Uniwersytetu będzie również mogła korzystać z unikalnego wyposaże-
nia, które znajdzie się w nowopowstałym Centrum Badań Sportowo-Medycznych UMP. To, między inny-
mi, kompleksowy system do prowadzenia badań wysiłkowych oraz ergospirometr.  
W tegorocznej edycji ProScience złożono 32 wnioski na łączną kwotę blisko 6,700,000 zł. Budżet konkursu 
(podobnie, jak w latach ubiegłych) wynosił 1,500,000 zł. Finansowaniem zostało objętych 8 projektów 
badawczych na kwotę 1,498,717 zł. 
 

 

Komunikaty NCN i NCBiR w związku z COVID-19 
Narodowe Centrum Nauki wydłużyło termin składania raportów rocznych i końcowych. Raporty roczne 
należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2020 r.. Natomiast raporty końcowe - nie później niż 30 dni    od 
pierwotnej daty złożenia wynikającej z umowy. 
Z kolei Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wydłużyło termin naboru wniosków w ramach projektów 
aplikacyjnych (Działanie 4.1.4). W chwili obecnej należy je złożyć do dnia 27 kwietnia 2020 r.. 
 

 

Nowy konkurs Ministerstwa Zdrowia - profilaktyka uzależnień 
Ministerstwo Zdrowia ogłosiło kolejny konkurs na składanie projektów badawczych, których celem jest 
zainicjowanie działań zapobiegających uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych     
u młodzieży i młodych dorosłych. Całkowita alokacja środków dla regionu zachodniego (województwo 
lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) wynosi 1,614,000 zł. 
Nabór wniosków trwać będzie do 6 kwietnia 2020 r. do godz. 14:00. Szczegóły dostępne tutaj. 
 

 

Kolejny konkurs Agencji Badań Medycznych 
Agencja Badań Medycznych (ABM) ogłosiła drugą edycję konkursu na działalność badawczo – rozwojową 
w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych. Pula środków przeznaczona na ten cel wynosi 200 mln zł. 
Wartość dofinansowania pojedynczego projektu nie może przekroczyć jednak 17,5 mln zł. 
Tematyka obecnego konkursu została poszerzona o wyroby medyczne, telemedycynę i medycynę cyfrową, 
a także produkty z zakresu ATMP oraz pojedyncze związki chemiczne. 
Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 października 2020 r. do godziny 12:00, a nadesłane pro-
jekty oceniane będą w trzech rundach. Co ciekawe, premię punktową otrzymają projekty, w których głów-
nym badaczem będzie osoba, która w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie nie ukończyła 40 roku ży-
cia. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są tutaj.  
 

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-24142019-projekty-aplikacyjne/
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-24142019-projekty-aplikacyjne/
http://zdrowie.gov.pl/aktualnosc-3760-rusza_ii_runda_konkursu_na_profilaktyke.html
https://abm.gov.pl/pl/konkursy


 

 

Nagrody i stypendia 
 

Nagrody Naukowe Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk 
Do 15 maja 2020 r. możemy składać w Dziale Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami wnioski       
o przyznanie Nagrody Naukowej im. Jędrzeja Śniadeckiego (za najwybitniejsze wyniki badań nau-
kowych przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych) oraz Nagrody Wydziałowej - przyznawanej 
za prace wyróżniające się osiągnięciami naukowymi, ogłoszone drukiem w ciągu ostatnich 3 lat.  
 
Nagroda Wydziałowa może być indywidualna lub zespołowa. W przypadku nagrody zespołowej 
wkład pracy nagradzanych autorów nie może być mniejszy niż 25%.  
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest pod tym linkiem.  
Wnioski (wyłącznie w wersji elektronicznej) należy przesyłać na adres karolinamichalak@ump.edu.pl  
 

 

Nagroda Naukowa Miasta Poznania 
Ogłoszona została kolejna edycja Nagrody Naukowej Miasta Poznania i stypendiów dla młodych 
badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.    
Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody Naukowej oraz stypendiów przysługuje Radnym Miasta 
Poznania, członkom Kapituły, działającym w Poznaniu stowarzyszeniom i fundacjom zajmującym się 
nauką, szkołom wyższym, instytucjom i jednostkom naukowym oraz dotychczasowym laureatom 
Nagrody Naukowej Miasta Poznania.   
Wypełnione wnioski (w wersji elektronicznej i tradycyjnej) należy złożyć w Dziale Nauki, Innowacji i 
Zarządzania Projektami do dnia 20 kwietnia 2020 roku. 
 

 

Kolejna odsłona stypendiów Fulbrighta 
Program Fulbrighta to największy i najbardziej prestiżowy program wymiany naukowej i kulturowej 
Stanów Zjednoczonych. W chwili obecnej ogłoszono następujące nabory: 

1. Fulbright Graduate Student Award 2021-22 to program dla Polaków zainteresowanych roz-
poczęciem studiów magisterskich bądź doktoranckich w USA.  Nabór trwa do 24 kwietnia 
2020 r. 

2. Fulbright Junior Research Award 2021-22 to program dla osób przygotowujących rozprawę 
doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 
miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie 
badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przy-
gotowywanej rozprawy doktorskiej. Nabór trwa do 22 maja 2020 r. 

3. Fulbright Senior Award 2021-22 to program dla pracowników polskich instytucji akademic-
kich i naukowych. W czasie pobytu w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytu-
cji rządowej lub organizacji pozarządowej, trwającego od 3 do 10 miesięcy, stypendysta rea-
lizuje własny projekt badawczy lub badawczo-dydaktyczny. Nabór trwa do 1 czerwca 2020 r. 

 

 

Kontakt 
 

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

 

https://instytucja.pan.pl/images/2015/w5/REGULAMIN_Nagr%C3%B3d_Naukowych_02-03-2020.pdf
karolinamichalak@ump.edu.pl%20
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/nagroda-naukowa-miasta-poznania,354050/
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/stypendia-dla-mlodych-badaczy-poznanskiego-srodowiska-naukowego,354052/
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/stypendia-dla-mlodych-badaczy-poznanskiego-srodowiska-naukowego,354052/
https://www.gov.pl/web/nauka/nabory-do-programow-stypendialnych-komisji-fulbrighta-dla-ambitnych-studentow-i-badaczy
http://fulbright.edu.pl/graduate-student-award
http://fulbright.edu.pl/junior-award
http://fulbright.edu.pl/senior-award

