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• Biuro ds. Współpracy Mię-
dzynarodowej

• Centrum Kształcenia i Ob-
sługi Studiów

• Centrum Innowacji i Ko-
mercjalizacji Badań

• Biuro ds. Badań Nauko-
wych

Nadchodzące wydarzenia:

Od 12 do 13 kwietnia 2016r.
w Bristolu, w Wielkiej Bry-
tanii odbędzie się Virtual Re-
ality World Congress.

Od 12 do 15 kwietnia 2016r.
w Gdańsku odbędzie się konfe-
rencja „Biotech Solutions for
Health and Environment” .

19 kwietnia 2016r. w Linz,
Austria odbędzie się spotka-
nie brokerskie „Light Weight
Construction” .

Od 20 do 21 kwietnia 2016r.
w Brukseli, Belgia odbędzie
się konferencja „Net Futures
2016: Driving Growth in the
Digital Single Market” .

21 kwietnia 2016r. w Bruk-
seli, Belgia odbędzie się dzień
informacyjny dot. obszaru
Bio-based Industries Joint
Undertaking.

21 kwietnia 2016r. w So-
phia Antipolis, Francja od-
będzie się warsztat „5G, From
Myth to Reality” .

23 kwietnia 2016r. wWarsza-
wie odbędzie się Forum Karier
Naukowych.

28 kwietnia 2016r. w Rzeszo-
wie odbędzie się dzień informa-
cyjny „Możliwości finansowa-
nia projektów kosmicznych
w HORYZONT 2020” .

Więcej wydarzeń z kraju i ze
świata

ERA-NET ERA-GAS: otwarcie naboru wniosków

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
informuje, że otwarto nabór wniosków
wstępnych w ramach I międzynarodo-
wego konkursu organizowanego w ra-

mach programu ERA-NET Co-Fund ERA-GAS. Konkurs skupia się na finansowaniu
badań obejmujących zagadnienia z zakresu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Tematyka zgłaszanych projektów:

1. Improving national GHG inventories and monitoring, reporting and verification
of emissions;

2. Refining and facilitating the implementation of GHG mitigation technologies;
3. State of the art production systems that are profitable and improve food and

forest biomass production while reducing GHG emissions;
4. Assessment of policy and economic measures to support emissions reductions

across the farm-to-fork and forest-to consumer chain.

Konsorcja uczestniczące w konkursie muszą składać się z minimum 3 grup badawczych,
z przynajmniej 3 różnych państw uczestniczących w konkursie.

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych to 3 maja 2016 r. Nabór wnio-
sków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na
stronie internetowej.

Platformy poszukiwania
partnerów

• BioHorizon: Bezpieczeństwo żyw-
nościowe, zrównoważone rolnictwo
i leśnictwo, badania mórz i wód
śródlądowych oraz biogospodarka;

• BBI: Biogospodarka i bioprzemysł w ra-
mach inicjatywy Bio-Based Industries
Joint Undertaking;

• Energy 2020: Energia;
• Etna 2020: Transport;
• SeReMa: Bezpieczne Społeczeństwa;
• NCPs CaRE: Klimat, środowisko, efek-

tywna gospodarka zasobami i surowce;
• Fit for Health 2.0: Zdrowie;
• NMP TeAm: Nanotechnologie, mate-

riały, produkcja;
• Ideal-Ist: obszar ICT;
• IMI2 Partnering Platform: Platforma

Niemieckiego Punktu Kontaktowego do
Life Sciences;

• CORDISS.

Współpraca dwustronna

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
zachęca do śledzenia bieżących informacji
dot. możliwości uzyskania dofinansowania
na projekty współpracy dwustronnej:

• Polska-Izrael: czwarty konkurs na
projekty badawczo-rozwojowe zostanie
ogłoszony w drugiej połowie kwiet-
nia 2016r.;

• Polska-Tajwan: ogłoszenie kolejnego
konkursu planowane jest na kwiecień
2016r.;

• Polska-Turcja: ogłoszenie konkursu
planowane jest na II kwartał 2016r.;

• Polska-Brazylia: podpisano porozu-
mienie na rzecz badań i innowacji;

• Polska-Luxemburg: 21 kwietnia
2016r. upływa termin składania
wniosków w konkursie CORE
2016;

Warsztaty dla naukowców

W dniach 28 i 29 kwietnia 2016r.
w Krakowskim Parku Technologicz-
nym odbędą się bezpłatne warsztaty
ALFA SCHOOL przeznaczone dla
naukowców chcących komercjalizo-
wać swoje projekty.

Uczestnicy dowiedzą się co zrobić, aby
projekt naukowy mógł ewoluować,
trafić do oczekujących na niego od-
biorców oraz osiągnąć rynkowy suk-
ces.

Warsztaty odbywają się pod patrona-
tem Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju. Liczba miejsc ograniczona,
zapraszamy więc do rejestracji na
stronie internetowej.

Informacje kontaktowe: Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81-537-54-58; www.umcs.pl
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Projekty Interreg 2014-2020

Projekty realizaowane w ramach programów Interreg stanowią odpo-
wiedź na wyzwania transnarodowe, z którymi pojedyncze pań-
stwa nie są w stanie się zmierzyć samodzielnie i które wyma-
gają wspólnych działań partnerów z kilku państw danego re-
gionu. Partnerzy muszą wspólnie wdrażać główne działania w ramach
danego projektu (nie będą finansowane działania o wyłącznie lokal-
nym/ narodowym charakterze, a także projekty typowo badawcze, czy
też dużego rozmiaru inwestycje w infrastrukturę).

Projekty powinny wspierać zrównoważony i zintegrowany roz-
wój regionu i mieć charakter między-sektorowy oraz wielo-
poziomowy (angażować organizacje/ instytucje z różnych branż i po-
ziomów decyzyjnych: od władz publicznych do użytkowników końco-
wych).

Interreg Europa Środkowa 2014-2020

W pierwszej połowie kwietnia 2016r. zostanie otwarty (i po-
trwa dwa miesiące) nabór wniosków do kolejnego konkursu
w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

Priorytety programu obejmują współpracę w następujących obszarach:

1. Innowacje na rzecz zwiększenia konkurencyjności;
2. Strategie niskoemisyjne;
3. Zasoby naturalne i kulturowe na rzecz trwałego wzrostu;
4. Poprawa powiązań transportowych.

Konsorcjum mogą stworzyć min. 3 partnerzy, z czego min. 2 ma sie-
dzibę na obszarze programu (Austria, Chorwacja, Czechy, Niemcy-
częściowo, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry i Włochy-częściowo).
Liczba partnerów powinna odzwierciedlać zakres projektu oraz umoż-
liwiać sprawne zarządzanie (maks. 12 podmiotów). Rekomendowany
budżet całkowity projektu wynosi 1-5 mln Euro. Czas realizacji pro-
jektu: 30-36 miesięcy.

Wniosek o dofinasowanie wypełniany jest elektronicznie w języku an-
gielskim. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej pro-
gramu.

Interreg Morza Bałtyckiego 2014-2020

Do 1 czerwca 2016 r. potrwa nabór wstępnych wniosków do
drugiego konkursu ogłoszonego w ramach programu Interreg
Morza Bałtyckiego.

Priorytety programu obejmują współpracę w następujących obszarach:

1. Potencjał dla innowacji;
2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi;
3. Zrównoważony transport;
4. Zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy makro-

regionalnej.

W projektach musi uczestniczyć min. 3 partnerów z różnych państw,
z czego min. 2 musi pochodzić z państw UE objętych programem (za-
zwyczaj od 6 do 10 podmiotów). Zakres geograficzny programu to 11
państw: Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy (wybrane Landy), Łotwa,
Litwa, Polska, Szwecja, Białoruś, Norwegia, Rosja (wybrane jednostki).
Rekomendowany budżet całkowity projektu wynosi 1,5 - 4,5 mln euro
(poziom dofinansowania dla podmiotów z Polski to 85%). Czas reali-
zacji projektu to zazwyczaj 3 lata.

Wniosek o dofinasowanie wypełniany jest elektronicznie w języku an-
gielskim. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej pro-
gramu.

Program Interreg Europa 2014-2020

Nabór wniosków w programie trwa do 13 maja
2016 roku.

Celem Programu jest poprawa wdrażania polityk i
programów rozwoju regionalnego. Wspierana będzie
wymiana doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród
podmiotów decydujących o rozwoju regionów.

Priorytety programu:

1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju
technologicznego i innowacji;

2. Zwiększanie konkurencyjności MŚP;
3. Wspieranie przejścia na gospodarkę nisko-

emisyjną we wszystkich sektorach;
4. Ochrona środowiska i promowanie efek-

tywnego gospodarowania zasobami.

Obszar programu obejmuje 28 państw członkowskich
UE, a także Szwajcarię i Norwegię. Beneficjentami
Programu mogą zostać władze i instytucje publiczne
oraz podmioty prywatne o charakterze non profit.
Partnerzy w programie muszą pochodzić z co naj-
mniej 3 państw, z których 2 są państwami człon-
kowskimi UE. Dofinansowanie dla polskich partnerów
może wynieść do 85% kosztów kwalifikowalnych, z za-
strzeżeniem możliwości obniżenia dofinansowania w
przypadku wystąpienia pomocy publicznej. Rekomen-
dowany budżet dofinansowania projektu to 1-2 mln
Euro. Czas realizacji projektu: 3-5 lat.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej
programu.

Oferta grantowa
Międzynarodowego Funduszu

Wyszechradzkiego

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki pro-
wadzi programy grantowe (tzw. granty
małe, standardowe i strategiczne) oraz
programy stypendialne. W bieżącym roku
nadal istnieje możliwość aplikowania o
granty małe i standardowe.

Granty małe wspierają przedsięwzięcia współ-
pracy między podmiotami z co najmniej 3
państw Grupy Wyszechradzkiej, rozwijające
działania w zakresie kultury, nauki i badań, edu-
kacji, wymiany młodzieży, współpracy transna-
rodowej lub promocji turystyki. Przedsięwzię-
cia mogą trwać do 6 m-cy, a ich budżet to
maks. 6000 Euro przy 80% dofinansowania.Naj-
bliższe terminy składania wniosków to 1
czerwca, 1 września oraz grudzień.

Granty standardowe różnią się od małych bu-
dżetem oraz długością trwania. Wspólne pro-
jekty obejmują okres do 12 m-cy i budżet o wyso-
kości min. 6001 Euro przy 80% dofinansowania.
Najbliższy termin składania wniosków to
15 września.

Więcej informacji, w tym pełna dokumentacja
konkursowa, dostępne są na stronie internetowej.

Informacje kontaktowe: Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81-537-54-58; www.umcs.pl
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Zespół ds. Projektów Edukacyjnych, CKiOS informuje:

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i
rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016
na Program Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie
wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Termin składania wniosków na konkurs: 4 maja – 7 czerwca 2016 r.

Uczelnie wyższe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów, które muszą obejmować swoim zakresem merytorycz-
nym podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach
kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę
rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pra-
codawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) poprzez:

(a) certyfikowane szkolenia i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,
(b) dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
(c) dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów

projektowych,
(d) wizyty studyjne u pracodawców.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej.

Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki na realizację projektów prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu
oraz o kontakt z pracownikami Zespołu ds. projektów edukacyjnych.

Zapraszamy do współpracy!

Geo4work - Rozwój kompetencji zawodowych
studentów WNZiGP i wzmocnienie ich

konkurencyjności na nowoczesnym rynku pracy

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej wspólnie z Lubel-
skim Centrum Consultingu sp. z o.o. pozyskał środki
na realizację projektu edukacyjnego współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie skierowane
jest do studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Go-
spodarki Przestrzennej studiujących na kierun-
kach: geografia, geoinformatyka, gospodarka prze-
strzenna, turystyka i rekreacja.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość wyboru
jednej z czterech ścieżek kształcenia: GEOSPEC,
DESTINATION, GEOMODELOWANIE, GEO-
INFO. Wszyscy wezmą udział w kursach rozwijają-
cych kompetencje komunikacyjne i analityczne, certy-
fikowanych szkoleniach zawodowych, wizytach studyj-
nych, warsztatach branżowych oraz samodzielnie reali-
zowanych projektach.

Projekt przewiduje realizację wsparcia łącznie dla 180
studentów spełniających kryteria rekrutacyjne. Wartość
projektu: 2 558 673,87 zł.

Szczegółowe informacje ukażą się niebawem na
stronie internetowej Wydziału Nauk o Ziemi i Go-
spodarki Przestrzennej.

Nabór Wniosków na Wizyty Studyjne

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę
Operatora Programu Fundusz Stypendialny i Szkole-
niowy, ogłosiła zaproszenie do składania wniosków
na wizyty studyjne.

Nabór prowadzony jest od dnia 4 kwietnia w trybie
on-going, co oznacza, że każdy wniosek spełniający kry-
teria formalne i merytoryczne będzie na bieżąco rekomen-
dowany do dofinansowania, aż do wyczerpania dostępnej
alokacji.

Wizyty, obejmujące wyjazd do 10 osób z danej insty-
tucji do wybranego kraju partnerskiego programu (Nor-
wegia, Islandia, Liechtenstein) mogą trwać do 10 dni
roboczych.

Wyjazdy przedstawicieli instytucji edukacyjnych w ter-
minie 01.08–31.12.2016 ukierunkowane są na podtrzy-
manie i rozwinięcie dotychczasowych kontak-
tów międzyinstytucjonalnych; ewaluację i podsu-
mowanie zrealizowanych projektów; zapewnienie
trwałości rezultatów zrealizowanych projektów;
nawiązanie współpracy; przygotowanie i zaplano-
wanie wspólnego projektu, w tym wypełnienie
wniosku aplikacyjnego w celu ubiegania się o do-
finansowanie z innych programów europejskich.

Więcej informacji, w tym pełna dokumentacja konkur-
sowa, dostępne są na stronie internetowej.

Informacje kontaktowe: CKiOS, Biuro ds. KU, Zespół ds. projektów edukacyjnych
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81-537-54-92; 54-61; e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@umcs.lublin.pl
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Polish - Swiss Innovation Day 2016

PARP zaprasza do udziału w konferencji Polish-Swiss
Innovation Day, która odbędzie się 20 kwietnia
2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w War-
szawie.

Celem wydarzenia jest rozwijanie platformy dialogu na temat in-
nowacyjności pomiędzy Szwajcarią a Polską. Konferencja ma być
okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz nawią-
zania współpracy z podmiotami ze Szwajcarii.

Uczestnicy konferencji będą mieli szansę poznać czynniki wyróż-
niające Szwajcarię jako miejsce do lokowania inwestycji i prowa-
dzenia badań. Umożliwią to bilateralne spotkania doradcze w ob-
rębie stoiska informacyjnego Switzerland Global Enterprise oraz
Greater Geneva Bern area.

Ilość miejsc ograniczona. Rejestracja internetowa. Szczegóły do-
stępne na stronie internetowej.

Polski Produkt Przyszłości

Celem Konkursu jest promocja i upowszech-
nianie osiągnięć twórców innowacyjnych
produktów (wyrobów i technologii), które
mają szansę zaistnieć na rynku polskim.

Do Konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe,
przedsiębiorcy oraz ich konsorcja z krajów UE.

Zwycięzcy otrzymują statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się
w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt
Przyszłości” oraz wsparcie w promocji produktu.

Wnioski konkursowe można składać w Centrum Innowacji i Ko-
mercjalizacji Badań UMCS z dopiskiem na kopercie Konkurs
Polski Produkt Przyszłości w nieprzekraczalnym terminie do 4
maja br. Osoba do kontaktu: mgr Wirginia Gieryng, e-mail: wir-
ginia.gieryng@umcs.pl lub telefonicznie 81-537-55-41.

Konsultacje z komercjalizacji badań

CIiKB zaprasza pracowników Uniwersytetu na konsultacje
prawne i finansowe związane z komercjalizacją wyników badań,
wykonywaniem prac zleconych oraz współpracy z podmiotami go-
spodarczymi. Harmonogram konsultacji:

• Wydział Biologii i Biotechnologii – środy w godz. 11.30-
12.30 w sali 145 B

• Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – wtorki, w
godz. 09.30-10.30 w sali 610 w Instytucie Fizyki UMCS (VI
piętro, wieżowiec)

• Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej –
wtorki, w godz. 11.00-12.00 w sali 107 A

• Wydział Chemii – środy, w godz. 10.00-11.00, w Sali 546 w
Collegium Chemicum (Duża Chemia)

• Wydział Pedagogiki i Psychologii – czwartki, w godz.
13.30-14.30 pokój 42, ul. Narutowicza 12

Nabory wniosków

Bon na patent

LAWP ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie pro-
jektów w ramach Osi Priorytetowej I: Badania i inno-
wacje, Działania 1.5 Bon na patent RP WL.

Wnioski mogą składać mikro, małe i średnie przed-
siębiorstwa. Dofinansowanie przeznaczone jest na
pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem
i dokonaniem zgłoszenia patentowego wyna-
lazku z zakresu inteligentnych specjalizacji re-
gionu (biogospodarka, medycyna i zdrowie, energe-
tyka niskoemisyjna, informatyka i automatyka). Mak-
symalny poziom dofinansowania wynosi 80%.

Wnioski można składać w terminie od 29-04-
2016 r. do 17.06.2016 r. do godziny 15:00. Szcze-
góły dostępne na stronie internetowej.

M-ERA-NET

W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań
obejmujących zagadnienia z zakresu technologii mate-
riałowych. Zakończenie naboru wniosków wstęp-
nych: 14 czerwca 2016 r. godz. 12:00. Zakres kon-
kursu:

• Integrated computational materials engineering
(ICME)

• Innovative surfaces, coatings and interfaces
• High performance synthetic and biobased com-

posites
• Functional materials
• Interfaces between materials and biological ho-

sts for health applications
• Materials for additive manufacturing

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych
mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja, w
skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie
we współpracy z polskimi przedsiębiorcami. Szczegóły
na stronie programu.

ClimateLaunchpad 2016

ClimateLaunchpad jest największym europejskim
konkursem dla wczesnych pomysłów biznesowych (na
etapie koncepcyjnym lub wczesnym etapie wdrożenio-
wym) w obszarach ochrony środowiska, zrównoważo-
nego rozwoju, ochrony klimatu.

Do 2 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w ra-
mach konkursu ClimateLaunchpad 2016. Celem kon-
kursu jest wybór najlepszych wczesnych pomy-
słów biznesowych związanych z ochroną środo-
wiska/klimatu. Zwycięski projekt otrzyma 10 000
euro.

Konkurs skierowany jest zarówno do osób fizycznych,
studentów, absolwentów, pracowników naukowych i
naukowo-dydaktycznych z całej Polski, jaki i małych i
średnich przedsiębiorców (firmy o statusie MŚP istnie-
jące nie dłużej niż 12 miesięcy). Szczegóły na stronie
Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Informacje kontaktowe: Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81-537-55-40; www.umcs.pl

http://psid2016.pl/rejestracja_psid2016/
http://psid2016.pl/frontpage/program-konferencji/
http://psid2016.pl/frontpage/program-konferencji/
http://rpo.lubelskie.pl/nabor-265-1_5_bon_na_patent.html
http://m-era.net
http://m-era.net
http://www.darr.pl/pl/projekty-trwajace/climate-kic/konkurs-clean-launch-pad.html
http://www.darr.pl/pl/projekty-trwajace/climate-kic/konkurs-clean-launch-pad.html
http://www.umcs.pl/pl/biznes.htm
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Zaproszenie na spotkania dot. konkursów NCN

Biuro ds. Badań Naukowych serdecznie zaprasza na zapla-
nowane w maju 2016 r. spotkania informacyjne nt. kon-
kursów NCN, w których nabór wniosków kończy się 15
czerwca 2016r.

Przykładowe zagadnienia:

• zasady konkursów OPUS, SONATA, PRELUDIUM, POLO-
NEZ,

• kryteria oceny,
• kwalifikowalność kosztów i konstruowanie kosztorysu (warsz-

taty praktyczne),
• obsługa systemu OSF (warsztaty praktyczne).

Wzrost aktywności oraz skuteczności ma szczególne znaczenie w
kontekście zmniejszającej się rokrocznie dotacji podstawowej, a
także obowiązującymi zasadami podziału środków w ramach do-
tacji statutowej.

Ilość i wartość realizowanych grantów badawczych przekłada się
w dużej mierze na wysokość środków finansowych przekazywanych
Wydziałom przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W
związku z powyższym, bardzo zachęcamy do większej aktyw-
ności wśród Państwa Pracowników, Doktorantów i Studen-
tów, a zwłaszcza osób, które do tej pory nie zdecydowały się apli-
kować do NCN.

Zapraszamy Doświadczonych Naukowców, którzy posia-
dają znaczny dorobek naukowy oraz Młodych Naukowców
z pomysłem na badania naukowe.

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych na stronach wy-
działowych i zgłaszania Dziekanom i Dyrektorom Instytutów Pań-
stwa zapotrzebowania na tego typu spotkania.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy
na adres: bbn@poczta.umcs.lublin.pl.

Otwarte konkursy
Nabór do 15 czerwca 2016 r.:

OPUS 11. Konkurs Narodowego Centrum
Nauki na projekty badawcze, w tym finan-
sowanie zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji
działań. Konkurs nie zawiera ograniczeń dot.
etapu kariery naukowej Kierownika lub Wy-
konawców projektu.

SONATA 11. Konkurs Narodowego Cen-
trum Nauki na projekty badawcze realizowane
przez osoby rozpoczynające karierę naukową
posiadające stopień naukowy doktora, które
nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystą-
pienia z wnioskiem uzyskały stopień naukowy
doktora (do tego okresu nie wlicza się m.in.
urlopów macierzyńskich czy wychowawczych).

PRELUDIUM 11. Konkurs Narodowego
Centrum Nauki na projekty badawcze realizo-
wane przez osoby rozpoczynające karierę na-
ukową nieposiadające stopnia naukowego dok-
tora (wnioski mogą składać także studenci,
doktoranci).

POLONEZ 2. Konkurs Narodowego Cen-
trum Nauki na projekty badawcze naukowców
przyjeżdżających z zagranicy.

Nabór do 15 kwietnia 2016r.:

POWROTY. Projekty Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej o charakterze staży podok-
torskich, realizowane przez młodych powra-
cających do pracy naukowej po przerwie w
pracach B+R, w jednostkach naukowych lub
przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w
najbardziej innowacyjnych obszarach, z udzia-
łem partnera naukowego.

Aktualne oferty międzynarodowych grantów i stypendii badawczych

• Stany Zjednoczone: granty na prace doktorskie z
nauczania języka angielskiego; termin: 20 kwietnia
2016r.;

• Szwajcaria: stypendium w CERN dla doktorantów;
termin: 26 kwietnia 2016r.;

• Fundacja Nutricia: granty i stypendia zagra-
niczne; termin: 30 kwietnia 2016r.;

• Europa: stypendia European Research Consortium
for Informatics and Mathematics dla osób po dokto-
racie; termin: 30 kwietnia 2016r.;

• Stany Zjednoczone: stypendia Fulbright Senior
Award (doktor, profesor) oraz Fulbright Junior Ad-
vanced Research Award (doktoranci); termin: 15
maja 2016r.;

• Wiedeń/Londyn/Rzym: stypendia badawcze dla
doktorantów, osób po doktoracie, profesorów; ter-

min: 15 maja 2016r.;
• Francja: stypendia naukowe rządu francuskiego dla

osób po doktoracie; termin: 16 maja 2016r.;
• Europa: stypendia EURIAS dla osób po doktoracie;

termin: 8 czerwca 2016r.;
• Różne kraje: grant badawczy National Geographic;

termin: 19 czerwca 2016r.;
• Stypendia naukowe POLITYKI: dla doktoran-

tów i osób po doktoracie; termin: 19 czerwca
2016r.;

• Różne kraje: stypendia EMBO na krótkie pobyty
badawcze; wnioski można przesyłać cały rok,
min. 3 msc. przed planowaną wizytą.

• Te i inne oferty stypendialne dostępne są na
stronie Euraxess.

Informacje kontaktowe: Biuro ds. Badań Naukowych UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81-537-51-16; www.umcs.pl LATEX

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus11
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata11
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium11
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez2
http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/
http://www.tirfonline.org/research-grants/doctoral-dissertation-grants
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http://fundacjanutricia.pl/granty-i-stypendia/
http://fundacjanutricia.pl/granty-i-stypendia/
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