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Miniatura 2 
Cieszący się olbrzymią popularnością w naszej Uczelni program Miniatura powrócił! Nabór, w trybie 
ciągłym, trwa od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 r. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie 
środków na realizację pojedynczego zadania badawczego.  
Zgłaszane projekty mogą być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki: 

 uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnio-
skiem, nigdy nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych z 
konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych; 

 nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki (w tym na stypendia doktorskie 
lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora); 

 są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.  
W ramach wniosku możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł.  
Więcej o konkursie tutaj. 
 

 

Wiosenny apetyt na stypendium 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na szkole-
nie „Wiosenny apetyt na stypendium. Szkolenie z pisania wniosków o granty indywidualne Marii 
Skłodowskiej-Curie”.  
Wydarzenie to kierowane jest do naukowców,  którzy posiadają co najmniej czteroletnie doświad-
czenie w prowadzeniu prac badawczych lub stopień doktora, chcą rozwijać swoją karierę naukową 
realizując indywidualny projekt badawczo – szkoleniowy w Europie lub poza jej granicami. 
Szczegółowa informacja o szkoleniu dostępna tutaj. 
 

 

Projekt IMI2 – ENABLE przyjmuje nowych partnerów do konsorcjum do walki 
z bakteriami Gram-ujemnymi 
Projekt ENABLE (European Gram Negative AntiBacterial Engine) zaprasza organizacje badawcze zaj-
mujące się Gram-ujemnymi związkami antybakteryjnymi do przystąpienia do konsorcjum.  
Projekt ENABLE  ma na celu opracowanie nowych związków o działaniu ogólnoustrojowym, działają-
cych przeciwko bakteriom Gram-ujemnym.  
W sposób ciągły można złożyć wniosek o przystąpienie do konsorcjum ENABLE. Jeśli są Państwo 
zainteresowani, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej ENABLE i/lub skontaktowania się z 
p. Laurą Griestop (l.griestop@european-biotechnology.net) w celu uzyskania dodatkowych informa-
cji. 
 

 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/dlfiles/zaproszeie_MSCA_.04.2018.pdf
http://nd4bb-enable.eu/
http://nd4bb-enable.eu/open-calls-1-1
http://nd4bb-enable.eu/open-calls-1-1
file:///C:/Users/p/Desktop/Nauka/l.griestop@european-biotechnology.net


 

 

NAWA: Program im. Bekkera na zagraniczne wyjazdy naukowe  
Do 31 maja 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu im. Bekkera na zagraniczne wyjazdy 
naukowe. Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli 
akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwie-
nie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych 
ośrodkach na całym świecie. 
O udział w programie mogą ubiegać się naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co naj-
mniej stopień naukowy doktora reprezentujący dowolną dziedzinę nauki. Wyjazd może trwać od 3 
do 12 miesięcy. 
W ramach stypendium można otrzymać do 12 000 zł miesięcznie (na pokrycie kosztów utrzymania). 
Kwota ta może zostać powiększona, jeżeli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta (o 2 000 zł 
miesięcznie na każdy miesiąc pobytu) oraz o kolejne 1000 zł/miesiąc/dziecko, jeżeli w wyjeździe 
uczestniczą niepełnoletnie dzieci Beneficjenta.  
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stro-
nie internetowej organizatora. 
 

 

PO IR: Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 
4.1.4 "Projekty aplikacyjne" (Konkurs 1/4.1.4/2018)  
 
Od 16 maja do 16 lipca 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania nau-
kowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" (Konkurs 1/4.1.4/2018).  
Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.  
 
Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację 
projektu, które obejmuje badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt 
może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład mogą wchodzić: 

 co najmniej jedna jednostka naukowa,  
 co najmniej jedno przedsiębiorstwo.  

 
W skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów 
kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych pro-
jektu wynosi minimum 30%. 
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wyno-
si 2 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 mln zł. 
Więcej o programie tutaj. 
 

 

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

 

https://www.granty-na-badania.com/2018/04/nawa-program-im-bekkera-na-zagraniczne.html
https://nawa.gov.pl/images/Regulamin-BEKKER.pdf
https://www.granty-na-badania.com/2018/04/po-ir-dziaania-41-badania-naukowe-i.html
https://www.granty-na-badania.com/2018/04/po-ir-dziaania-41-badania-naukowe-i.html
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne2018/

