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Program Ideas

Program Ideas (Pomysły) będący częścią 7. Programu Ramowego Unii
Europejskiej i zarządzany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council
– ERC) oferuje wsparcie finansowe na badania podstawowe, pionierskie, przekraczające obecne
granice wiedzy badania stosowane, a także projekty interdyscyplinarne, często o wysokim stopniu
ryzyka naukowego, ale jednocześnie rokujące wielkie nadzieje na nowe, przełomowe odkrycia.
Dodatkowe wsparcie dla polskich naukowców oferuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
poprzez uruchomiony w 2010 roku program „IDEAS Plus”, wspierający wnioski wysoko ocenione
przez europejskich ekspertów, które jednak ostatecznie nie uzyskały finansowania ERC. Zachęcamy
do zapoznania się z warunkami konkursu ogłoszonego 10 lipca, którego budżet jest rekordowo
wysoki – ponad 1,7 miliarda euro.
Szczegóły pod adresami:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas
http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/2.html
http://www.kpk.gov.pl/pliki/12345/2012_09_12-StG-warsztaty_przygotowanie_wniosku.pdf

Źródło: www.sggw.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/14867.html

19-01-2022

PCI Days – Pharma Cosmetic Industry Days
Już 22-23 czerwca 2022 w Expo XXI w Warszawie odbędzie się kolejna edycja targów.

18-01-2022

W razie kryzysu psychicznego trzeba sięgać
po pomoc
Osoba w kryzysie samobójczym może liczyć na pomoc.

18-01-2022

Pamięć immunologiczna jest słabsza po
ciężkim COVID-19
Oznacza to, że ich odporność jest nieco niższa.

18-01-2022

Omikron "wgra" odporność długoterminową
To nas uodporni na kolejne warianty.

18-01-2022

Kontakt z naturą pomaga zaakceptować swój
wygląd
Sprawia, że mamy więcej akceptacji dla tego, jak wygląda nasze ciało.

18-01-2022

Poziom hormonów tarczycy a problemy
behawioralne u synów
Czytamy o tym w piśmie „Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism”.

18-01-2022

Wirus Epsteina-Barr może być główną
przyczyną stwardnienia rozsianego
Tak informuje „Science“.

18-01-2022

Zamknięcie szkół polepszyło sen nastolatków
Przekonują naukowcy z Uniwersytetu w Zurychu na łamach „JAMA Network Open”.
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