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Nauka 
 

Międzynarodowe Agendy Badawcze 
Do 14 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Międzynarodowe Agendy Ba-
dawcze, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do 
wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy będą w Polsce 
kierować jednostkami naukowymi tworzonymi według najlepszych światowych wzorców. Budżet 
konkursu wynosi 140 mln zł. 
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją aplikacyjną dostępną pod tym linkiem. 
 

 

TEAM-NET 
Nawet 100 mln zł chce przeznaczyć Fundacja na rzecz Nauki Polskiej na współpracę jednostek nau-
kowych w swoim nowym programie grantowym o nazwie TEAM-NET. 
Celem programu jest przede wszystkim zachęcenie polskich jednostek naukowych i pracujących              
w nich badaczy do nawiązywania ściślejszej współpracy naukowej. W programie TEAM-NET będzie 
można sfinansować sieć współpracujących zespołów badawczych (minimum 3, a maksimum             
6 zespołów), które będą mogły realizować zakrojone na szeroką skalę projekty B+R o interdyscypli-
narnym charakterze. 
Każdy zespół może otrzymać finansowanie do 3,5 mln zł.  
Nabór wniosków do konkursu w programie TEAM-NET będzie prowadzony od 1 do 31 października 
2018 r. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł. 
Szczegóły dostępne tutaj. 
 

 

NCN po raz kolejny zwiększa środki na badania 
Rada Narodowego Centrum Nauki postanowiła o 60 mln zł podnieść pulę środków, która trafi do 
naukowców, którzy złożyli wnioski w ramach konkursów Opus 15 oraz Preludium 15 (to te projekty, 
które składaliśmy do 15 czerwca br.). 
Tym samym budżet "nauk o życiu" w bieżącym programie OPUS wynosi 163 mln zł, a w programie 
PRELUDIUM niemalże 16 mln zł.  
Mocno trzymamy kciuki za nasze aplikacje. Ufamy, że już jesienią będziemy podpisywać kolejne 
umowy o dofinansowanie.  
 
Przypominamy również, że w systemie osf udostępnione zostały już formularze wniosków do                 
konkursów, które Narodowe Centrum Nauki otworzyło 15 czerwca 2018 r.  
Są to Sonata Bis 8, Harmonia 10, Maestro 10 i Sheng 1.  
Nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 17 września 2018 r. 
 

 

https://www.fnp.org.pl/rusza-konkurs-w-programie-miedzynarodowe-agendy-badawcze-2/
https://www.fnp.org.pl/oferta/team-net/
http://www.osf.opi.org.pl/


Nagrody i stypendia 
 

Innowacja jest kobietą 
Do 31 sierpnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach dziewiątej edycji konkursu "Innowacja jest 
kobietą", którego organizatorem jest Fundacja Kobiety Nauki. Celem konkursu jest wyłonienie                            
innowacyjnego  autorskiego  lub  współautorskiego  rozwiązania technologicznego lub koncepcji 
wdrożenia już opracowanego rozwiązania. 
W IX edycji konkursu przyznane zostaną dwie nagrody główne. 
Więcej o konkursie dostępne tutaj. 

  
 

Fundacja Kościuszkowska zaprasza 
Do 31 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów organizowanych przez                
Fundację Kościuszkowską. Ze środków Fundacji można uzyskać środki na stypendia i granty                      
badawcze na studia, badania oraz staże dydaktyczne w uniwersytetach i innych instytucjach kształ-
cenia wyższego w USA.  
We wszystkich konkursach staż może trwać od 3 do 5 miesięcy. W zależności od czasu trwania stażu, 
przyznawane są stypendia w wysokości od 9 000 $ do 30 000 $. Ze stypendium pokrywane mogą być 
koszty podróży, dodatek mieszkaniowy, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, a także, w uzasad-
nionych przypadkach, podróże krajowe.   
Więcej o programie na stronach internetowych organizatora. 
 

 

Skomplikowane i proste 
To tytuł XIV już edycji konkursu " Młodzi naukowcy o swoich badaniach", którego organizatorem jest 
miesięcznik "Forum Akademickie". Konkurs adresowany jest do pracowników naukowych uczelni                    
i instytutów badawczych oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Pula nagród finan-
sowych dla autorów najlepszych prac wynosi 19 500 zł. 
Zgłaszane artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczest-
ników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs przyjmowane są teksty w języku 
polskim.  
Dla osób, które zajmą trzy pierwsze miejsca, przewidziano nagrody finansowe, rzeczowe oraz pokry-
cie kosztów udziału w kursach doszkalających. W ramach konkursu przyznane będą także cztery 
wyróżnienia. 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11 września 2018 r. 
Szczegóły dostępne tutaj. 
 

 

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

 

https://kobietynauki.org/index.php/2018/07/innowacja-jest-kobieta-ix-edycja/
https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/
https://forumakademickie.pl/news/redakcja-miesiecznika-forum-akademickie-oglasza-xiv-konkurs-na-artykul-popularnonaukowy-skomplikowane-i-proste-mlodzi-uczeni-o-swoich-badaniach/

