 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Konkurs POLNOR
NCBR pełniące rolę Operatora Programu „Badania stosowane” ogłosiło otwarcie konkursu POLNOR
na polsko-norweskie projekty badawcze. W konkursie POLNOR naukowcy mogą ubiegać się o
wsparcie na polsko-norweskie projekty badawcze w 6 obszarach tematycznych, do których należy
m.in. Zdrowie i opieka społeczna. Dofinansowanie należy przeznaczyć na badania przemysłowe i/lub
prace rozwojowe, które można uzupełnić o badania podstawowe. Wnioskodawcami mogą być
konsorcja składające się z co najmniej jednego polskiego i jednego norweskiego podmiotu, w tym
minimum jednego przedsiębiorstwa (z Polski bądź Norwegii). Konsorcjum może zostać utworzone
przez zarówno polskie jak i norweskie organizacje badawcze lub przedsiębiorstwa, przy czym Liderem
(Project Promoter, PP) musi być podmiot z Polski, a Kierownikiem Projektu (Principal Investigator, PI)
– pracownik polskiej jednostki. Do udziału w konkursie w sposób szczególny zaproszeni są badacze na
wczesnym etapie kariery naukowej: w toku oceny wniosków powstanie osobna lista rankingowa
propozycji projektów, w których rolę PI pełni badacz spełniający kryteria definicji młodego naukowca.
Termin składania wniosków upływa 12 grudnia 2019 r., o godz. 16:00 CEST
Więcej informacji na temat konkursu:
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/iii-edycja-funduszy-norweskich-ieog/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/otwarcie-konkursu-polnor-2019-finansowanego-przyudziale-funduszy-norweskich-w-ramach-programu-bada/
 Konkurs TANGO 4
Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach wspólnego
przedsięwzięcia ogłaszają czwarty konkurs TANGO. Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju technologii
bazujących na wynikach badań podstawowych.
Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to 30 mln zł. Nabór
wniosków będzie trwał od 29 listopada br. i do 30 czerwca 2020 roku.
Więcej informacji na temat konkursu:
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-4/aktualnosci/aktualnosciszczegoly/news/iv-konkurs-w-ramach-wspolnego-przedsiewziecia-tango-58903/
 Narodowe Centrum Nauki - Konkursy OPUS, SONATA, PRELUDIUM, PRELUDIUM BIS
19 września br. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze w ramach badań
podstawowych: OPUS, SONATA i PRELUDIUM oraz nowy konkurs PRELUDIUM BIS na projekty
realizowane przez doktorantów, organizowany we współpracy z Narodową Agencją Wymiany
Akademickiej (NAWA). PRELUDIUM BIS jest pierwszym wspólnym konkursem NCN i NAWA, który jest
skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Jego cel to wsparcie kształcenia
doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez
młodych naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży
zagranicznych, mających za zadanie wspierać mobilność badaczy.
Dokumentacja konkursowa:
 OPUS 18: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18
 SONATA 15: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata15
 PRELUDIUM 18: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium18
 PRELUDIUM BIS 1: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis
Termin składania wniosków upływa 16 grudnia 2019 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi
najpóźniej w czerwcu 2020 r. Formularze wniosków będą dostępne w systemie OSF nie wcześniej
niż 4 listopada.
Zmiany warunków konkursów
Począwszy od tej edycji we wszystkich konkursach NCN koszty pośrednie będą wynosić 20%, ale w
przeciwieństwie do poprzednich regulacji będą naliczane również od kosztów aparatury naukowobadawczej, urządzeń i oprogramowania.

Istotna zmiana została wprowadzona także w warunkach konkursu OPUS, w którym maksymalny
czas realizacji projektu został wydłużony do 4 lat. Kolejną ważną zmianą jest rozszerzenie tego
konkursu o ścieżkę międzynarodową. Naukowcy, niezależnie od etapu kariery naukowej, mogą
zaplanować realizację projektów również w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej
bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych bądź w ramach
programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej.
Mogą również planować projekty realizowane przy wykorzystaniu wielkich międzynarodowych
urządzeń badawczych.
 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Do 31 października br. młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium
START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
START jest największym i najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców. Jego
celem jest wsparcie finansowe najzdolniejszych młodych badaczy, którzy nie przekroczyli wieku 30 lat
w roku składania wniosku. Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł, które mogą
przeznaczyć na dowolny cel.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie programu START:
https://www.fnp.org.pl/oferta/start/


Agencja Badań Medycznych - Konkurs na realizacje projektów badawczo-naukowych dot.
niekomercyjnych badań klinicznych
Agencja Badań Medycznych ogłosiła pierwszy konkurs na realizacje projektów badawczo-naukowych
dotyczących niekomercyjnych badań klinicznych w co najmniej jednym z następujących obszarów:
pediatria, neonatologia, neurologia, hematologia, radioterapia, kardiologia, onkologia.
Celem projektów składanych w ramach konkursu jest prowadzenie zaawansowanych prac badawczorozwojowych w postaci niekomercyjnych badań klinicznych skierowanych na poszukiwanie nowych
zastosowań terapeutycznych leków dopuszczonych do obrotu (zarejestrowanych poza Polską lub
tylko w Polsce) i stosowanych w innych wskazaniach, niż przewidziane zgodnie z charakterystyką
produktu leczniczego. W konkursie będą mogły uzyskać dofinansowanie zarówno badania już
zarejestrowane, jak i te dla których proces rejestracyjny nastąpi po uzyskaniu dofinansowania w
ramach niniejszego konkursu.
Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane do 29 listopada 2019 do godz. 12:00
Szczegółowe informacje na temat konkursu: http://abm.gov.pl/zloz-wniosek/
 Agencja Badań Medycznych - Nabór na ekspertów
Agencja Badań Medycznych ogłasza nabór na ekspertów zewnętrznych oceniających pod względem
merytorycznym wnioski o dofinansowanie projektów naukowych. Nabór odbywa się w trybie
ciągłym.
Więcej informacji na temat powoływania i współpracy z ekspertami:
http://abm.gov.pl/nabor-na-ekspertow-zewnetrznych-oceniajacych-pod-wzgledem-merytorycznymwnioski-o-dofinansowanie-projektow-naukowych/
 HEALTH MEETING 2019 - Personalized Medicine For Health In European Research
W dniu 23 października 2019 roku w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Gliwicach odbędzie się międzynarodowe spotkanie dotyczące projektów europejskich. Zapraszamy
do uczestnictwa. Formularz rejestracyjny i więcej informacji o wydarzeniu:
https://healthmeeting2019.io.gliwice.pl/



Konferencja „Śląska nauka bez granic. 20 lat Regionalnego Punktu Kontaktowego przy
Politechnice Śląskiej”
W dniach 21-22 października 2019 r. w Gliwicach Regionalny Punkt Kontaktowy organizuje
konferencję pt. Śląska nauka bez granic. 20 lat Regionalnego Punktu Kontaktowego przy
Politechnice Śląskiej. Wydarzenie to będzie okazją dla naukowców do zapoznania się z nowymi
możliwościami pozyskiwania środków finansowych na realizację badań z programów europejskich
oraz międzynarodowych programów finansowanych przez instytucje krajowe.
Wydarzenie ma na celu przedstawienie uczestnikom:
 całej gamy możliwości finansowania badań w programach krajowych oraz międzynarodowych,
 nowych zasad oceny parametrycznej jednostek,
 najlepszej ścieżki do zbudowania własnej kariery naukowej,
 założeń instytucji finansujących na kolejną perspektywę budżetową 2021-2027.
Wśród prelegentów swój udział potwierdzili eksperci z Komisji Europejskiej i Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego oraz realizatorzy projektów.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wszystkie informacje dotyczące spotkania można znaleźć pod
adresem http://rpk.polsl.pl/pl/20-lat-rpk/o-wydarzeniu/143

