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To już ostatnia szansa na grant Marii Skłodowskiej-Curie 
W kwietniu br. Komisja Europejska ogłosiła ostatni już w Horyzoncie 2020 nabór wniosków w ramach 
grantów Marii Skłodowskiej-Curie. Konkurs adresowany jest do naukowców posiadających stopień dokto-
ra, lub mających więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań.  
Jeżeli dana osoba zamierza wyjechać zagranicę, wówczas musi złożyć wniosek wraz z zagraniczną instytu-
cją, która zdecyduje się przyjąć wnioskodawcę na okres od 12 do 36 miesięcy. Ale, co bardzo ciekawe, 
również i do nas - czyli do UMP - mogą przyjeżdżać osoby z zagranicy. Wówczas osoba zainteresowana 
przyjazdem do nas przygotowuje wspólnie projekt z UMP. W przypadku zaakceptowania takiego wniosku 
o dofinansowanie przez Komisję Europejską cała wartość przyznanego grantu jest wykazywana w dorobku 
naukowym naszej Uczelni w chwili ewaluacji. 
To bardzo dobry i stosunkowo łatwy sposób umocnienia naszych dyscyplin. Budżet konkursu wynosi 328 
mln euro. Nabór wniosków trwa do 9 września 2020 r. Szczegóły dostępne są tutaj.   
 

 

VIII konkurs polsko-tajwański 
 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministry of Science and Technology (MOST) z Tajwanu 
ogłosiło konkurs na wspólne projekty bilateralne. Wnioskodawcy mogą m.in. składać wnioski o dofinan-
sowanie projektów w obszarze neurobiologii, neurologii oraz inżynierii materiałowej.  
Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2020 r. Więcej o konkursie tutaj. 
 

 

Konkurs "Rzeczy są dla ludzi" 
To kolejny konkurs ogłoszony w ostatnich dniach przez NCBR w ramach Programu Rządowego „Dostęp-
ność Plus”. Konkurs "Rzeczy są dla ludzi" zakłada finansowanie badań, które mogą przyczynić się do po-
prawy jakości i zapewnienia niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami. Choć inicjatywa ta brzmi 
enigmatycznie, to w przypadku naszej uczelni warto chociażby wykorzystać doświadczenie, jakim dysponu-
jemy w zakresie opieki senioralnej.  
Alokacja przeznaczona na realizację projektów wyłonionych w konkursie wynosi 40 mln zł. Nabór wnio-
sków prowadzony będzie od 8 czerwca do 25 września 2020 roku. 
 

 

NCBR finansuje walkę z pandemią 
Przypominamy o wciąż trwającym konkursie w ramach "szybkiej ścieżki" pt. "Koronawirusy".  
Do wyboru są trzy podstawowe obszary tematyczne, w które powinny się wpisywać zgłaszane projekty. 
Pierwszy z nich to diagnostyka, czyli zaprojektowanie urządzeń do szybkiego wykrywania obecności koro-
nawirusa. Drugi obszar to leczenie – obejmujący prowadzenie badań nad wykorzystaniem istniejących lub 
nowych leków. Ostatni z nich został określony jako profilaktyka – rozumiana jako działania prewencyjne 
ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii. 
Minimalna wartość projektu to 2 mln zł. Całkowita alokacja środków to aż 200 mln zł.  
 

https://www.kpk.gov.pl/h2020-i-inne-programy/horyzont-2020/excelence-science/msca-skills-and-career-develpoment/granty-indywidualne
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/viii-konkurs-polsko-tajwanski/
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-rzeczy-sa-dla-ludzi/
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-51112020-szybka-sciezka-koronawirusy/


 

 

Przypominamy o konkursach NCN 
Jeszcze tylko do 16 czerwca br. można składać wnioski do Narodowego Centrum Nauki w konkursach 
OPUS i PRELUDIUM. To już dziewiętnasta edycja tych najpopularniejszych programów. Warto przypo-
mnieć, że w ostatnim rozdaniu (konkurs ogłoszony w grudniu 2019 r.) zdobyliśmy jako UMP aż 4 projekty 
OPUS na łączną kwotę przekraczającą 10 mln zł. 
A ponieważ apetyt rośnie w miarę jedzenia, głęboko wierzymy, że i w konkursie czerwcowym złożymy 
dobre wnioski, które znajdą swoje uznanie u recenzentów. 
Czerwcowy nabór to również możliwość uzyskania projektu w ramach programu POLS. Jest on adresowa-
ny do osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, które przynajmniej dwa lata przed za-
mknięciem konkursu nie mieszkały, nie pracowały, nie studiowały ani nie kierowały projektami badaw-
czym w Polsce.  
Naukowcy mogą wnioskować o finansowanie projektu mieszące się w przedziale od 100 do 200 tys. euro.  
W ramach grantu można zaplanować wynagrodzenia dla zespołu badawczego, amortyzację lub zakup apa-
ratury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu.  
Badacze mogą zaplanować projekty trwające 12 lub 24 miesiące. 

 

Nagrody i stypendia 
 

Nagrody Tygodnika Polityka 
Do dnia 14 czerwca br. młodzi naukowcy mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie Nagrody Naukowej 
Tygodnika Polityka. Grupę piętnastu finalistów poznamy w dniu 16 września, natomiast nazwiska 5 laure-
atów (z których każdy uzyska stypendium w wysokości 15 tys. zł) - w październiku br. 
Zachęcamy do złożenia wniosku.  
Regulamin i formularz dostępny na stronie fundatora. 
 

 

Kontakt 
 

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

 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe

