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Program „Generacja Przyszłości”

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia

2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz.
455 i Nr 185, poz. 1092), z dniem 5 października ustanowiono, w formie komunikatu,
program pod nazwą „Generacja Przyszłości”.
Celem programu „Generacja Przyszłości” jest wsparcie studiujących na polskich uczelniach młodych
wynalazców, konstruktorów, programistów, innowatorów, a także studentów tworzących
nowoczesne rozwiązania biznesowe, którzy reprezentują Polskę na międzynarodowych zawodach
i konkursach.
Studenci mogą w programie otrzymać wsparcie indywidualne w wysokości nawet 100.000 zł lub
zespołowe – do 500.000 zł. Otrzymane środki będą mogły zostać przeznaczone na pokrycie kosztów
związanych m.in. z wyjazdami na międzynarodowe zawody i konkursy, zakup drobnej aparatury
naukowo-badawczej, odczynników lub innych środków niezbędnych do realizacji projektu. O środki
w ramach programu może ubiegać się podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, w której
studiuje wybitnie uzdolniony student lub zespół studentów.
Wsparcie mogą otrzymać studenci, którzy nie ukończyli 25. roku życia, a szczególnie premiowani
będą studenci będący laureatami nagród lub wyróżnień w olimpiadach i konkursach o zasięgu
krajowym lub międzynarodowym w czasie studiów oraz wcześniej w szkole ponadgimnazjalnej.
Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków w konkursie pojawi się wkrótce na stronie internetowej
Ministerstwa.
Źródło: www.nauka.gov.pl
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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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