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400 mln zł na badania podstawowe od NCN
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki czternastej edycji swoich najpopularniejszych
konkursów OPUS i PRELUDIUM. Naukowcom przyznano łącznie niemal 400 mln zł na
realizację projektów badawczych.

OPUS i PRELUDIUM to flagowe konkursy Narodowego Centrum Nauki. Od lat cieszą się one
największym zainteresowaniem spośród całej oferty konkursowej. W czternastej edycji polskim
naukowcom przyznano dokładnie 397ÂÂ 576 609 zł. W obu konkursach złożono łącznie 3122 wnioski,
zÂÂ czego do finansowania skierowano 669 projektów. Współczynnik sukcesu wyniósł ok. 21%.
W konkursie OPUS nie ma ograniczeń ze względu na staż badawczy czy posiadany stopień naukowy.
W związku z tym w czternastej odsłonie konkursu spłynęło aż 1968 wniosków. Do finansowania
zostały zakwalifikowane 394 projekty, których autorzy otrzymają łącznie ponad 350 mln zł.
– OPUS to nasz podstawowy konkurs, na który przeznaczamy ponad połowę naszego budżetu,
rywalizują w nim zarówno młodzi, jak i bardziej doświadczeni naukowcy. Statystyki pokazują, że tak
naprawdę liczą się rzeczywiste dotychczasowe dokonania naukowe oraz pomysł na projekt badawczy,
a niekoniecznie posiadane stopnie czy tytuły naukowe. Cieszymy się, że coraz więcej środków jest
przeznaczanych na stypendia doktorskie oraz staże podoktorskie – podkreśla prof. Zbigniew Błocki,
dyrektor NCN. – PRELUDIUM z kolei to konkurs dla osób nieposiadających doktoratu, co jest
ewenementem na skalę światową. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w realizowaniu tych projektów
młodzi naukowcy mają szansę szybciej, niż ma to miejsce w innych krajach, zapoznać się z systemem
grantowym – dodaje prof. Błocki.
PRELUDIUM 14 adresowane było do osób, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora.
Tym razem początkujący naukowcy złożyli 1154 wnioski, z którychÂÂ finansowanie w wysokości
ponad 41 mln zł otrzyma 275 projektów.
W konkursie PRELUDIUM 14 można było wnioskować o wyższe koszty pośrednie niż w poprzednich
edycjach konkursu. Ich maksymalna wysokość została zwiększona do 40% kosztów bezpośrednich,
z wyłączeniem kosztów aparatury. Górny limit finansowania projektów badawczych wzrósł z 60 tys.
zł do 70 tys. zł w przypadku projektów rocznych, z 120 tys. zł do 140 tys. zł w przypadku projektów
dwuletnich oraz z 180 tys. zł do 210 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi trzy lata.
Ponadto po raz pierwszy w konkursie PRELUDIUM 14 przyznane środki finansowe będą
przekazywane beneficjentom jednorazowo, zaraz po podpisaniu umowy grantowej.
Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach OPUS 14
i PRELUDIUM 14 można sprawdzić na stronie Narodowego Centrum Nauki.
http://laboratoria.net/aktualnosci/28425.html
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Badaczka z UG wśród wschodzących talentów
nauki
W tegorocznej edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki jedną z laureatek nagrody
International Rising Talents została dr Agnieszka Gajewicz z UG.
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Amerykański patent dla wynalazku badaczy z
UJ
Patent dla Uniwersytetu Jagiellońskiego został przyznany przez Urząd Patentów i Znaków
Towarowych Stanów Zjednoczonych.
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Kolejna edycja programu RISE worldwide
2019
W ramach programu RISE jednostki badawcze, a także indywidualni pracownicy naukowi i
doktoranci mogą ubiegać się o przyjęcie na praktyki studentów niemieckich uczelni.
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Ranking najlepszych uczelni świata
Dwie polskie uczelnie - Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński - znalazły się w rankingu
szanghajskim (ARWU).
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Ponad 26 mln zł na powstanie pierwszych
zespołów badawczych
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów piątego, ostatniego już konkursu w programie
FIRST TEAM.
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Wrocławscy studenci bedą badać ludzkie
komórki w kosmosie
Badania wpływu warunków subkosmicznych na funkcjonowanie ludzkich komórek chcą
przeprowadzić studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
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V edycja konkursu Ekologiczny magister i
doktor
Do 22 października 2018 r. można przesyłać prace w ramach V edycji konkursu Ekologiczny
magister i doktor
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Krakowski satelita w kwietniu poleci w
kosmos
Studenci AGH i UJ zebrali niezbędne fundusze i obecnie kończą prace nad satelitą KRAKsat.
Informacje dnia: Badaczka z UG wśród wschodzących talentów nauki Amerykański patent dla
wynalazku badaczy z UJ Kolejna edycja programu RISE worldwide 2019 Ranking najlepszych uczelni
świata Ponad 26 mln zł na powstanie pierwszych zespołów badawczych Wrocławscy studenci bedą
badać ludzkie komórki w kosmosie Badaczka z UG wśród wschodzących talentów nauki Amerykański
patent dla wynalazku badaczy z UJ Kolejna edycja programu RISE worldwide 2019 Ranking
najlepszych uczelni świata Ponad 26 mln zł na powstanie pierwszych zespołów badawczych
Wrocławscy studenci bedą badać ludzkie komórki w kosmosie Badaczka z UG wśród wschodzących
talentów nauki Amerykański patent dla wynalazku badaczy z UJ Kolejna edycja programu RISE
worldwide 2019 Ranking najlepszych uczelni świata Ponad 26 mln zł na powstanie pierwszych
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