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Badania "Poza szlakiem"
Naukowcy prowadzący badania o istotnym znaczeniu dla nauki w Polsce, którzy nie mogą
uzyskać dofinansowania z innych źródeł, mogą zgłaszać się do programu Exterius/Poza
szlakiem, prowadzonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
"W ramach tego programu Fundacja udziela wsparcia finansowego wyjątkowym inicjatywom

o istotnym znaczeniu dla nauki w Polsce, które nie mogą uzyskać dofinansowania z innych źródeł
i nie są objęte pozostałymi programami Fundacji" - czytamy na stronie internetowej FNP.
W ten sposób Fundacja chce elastycznie i szybko reagować, w miarę swoich możliwości finansowych,
na różnorodne potrzeby nauki oraz otoczenia naukowego, wykraczające poza zakres jej aktualnych
programów.
Fundacja nie określiła listy działań, które mogą zostać objęte programem, lecz rozpatruje
indywidualnie każdy wniosek. "Ocenie podlega przede wszystkim zasadność wniosku oraz jego
walory naukowe, społeczne lub techniczne. Ważnym kryterium jest również znaczenie danej
inicjatywy dla środowiska naukowego" - informuje FNP.
Do programu mogą zgłaszać się zarówno instytucje naukowe i organizacje wspierające rozwój nauki
w Polsce, jak też uczeni indywidualni i zespoły naukowe.
W pierwszym etapie uczony, który chce wziąć udział w programie, musi wypełnić formularz on-line
dostępny na stronie konkursu i zaprezentować w nim ideę i założenia projektu.
Decyzję o przyjęciu projektu do konkursu podejmuje zarząd Fundacji. Po otrzymaniu informacji
o zakwalifikowaniu projektu do konkursu, w drugim etapie procedury konkursowej, wnioskodawca
wypełnia wniosek i przesyła go do biura Fundacji.
Źródło: http://naukawpolsce.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/12578.html
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Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek
w neurony
Informuje pismo “Cancer Biology & Medicine”.

24-09-2021

Sztuczna inteligencja pomoże w walce z
rakiem prostaty
Powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.
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Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS
Salamanka za badania naukowe
Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców.
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Superbohater w laboratorium
Wizerunek naukowca się zmienia, to już nie ktoś zamknięty w laboratorium.

24-09-2021

Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.

22-09-2021

Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.

22-09-2021

"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,

22-09-2021

Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
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