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„Index Plus” konkurs MNiSW
MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ogłasza konkurs na realizację projektów
w ramach programu „Index Plus”
Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie programu „Index Plus” (Dz. U. Nr 279, poz. 1639) ogłasza się konkurs o finansowanie
projektów w ramach ww. programu

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące zadania mające na celu nadanie czasopismom
naukowym wydawanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego charakteru lub
podniesienie ich międzynarodowej pozycji przez:
●

●

stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych czasopism, a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach – także wersji wydawanych w językach niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub
rosyjskim;
zapewnienie czasopismom międzynarodowych rad naukowych i redakcji oraz zagranicznych

recenzji artykułów zamieszczanych w tych czasopismach;
●

digitalizację czasopism oraz poprawienie jakości ich wydawania;

●

elektroniczne upowszechnianie czasopism w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.

Do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty obejmujące zadania aktualnie wykonywane przez
wnioskodawcę i finansowane ze środków finansowych na naukę.
Wnioski mogą składać:
1) jednostki naukowe,
2) podmioty działające na rzecz nauki – wydające czasopisma naukowe oraz będące
przedsiębiorcami w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008
z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz.
Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).
Do rozpatrywania wniosków, przyznawania i rozliczania środków finansowych w ramach programu
stosuje się przepisy określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12
grudnia 2011 r. w sprawie programu „Index Plus”.
Wniosek sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia, podpisany przez
osoby reprezentujące wnioskodawcę należy złożyć do dnia 5 marca 2012 r. (decyduje data
stempla polskiego urzędu pocztowego), z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Index Plus
2012” na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul.
Wspólna 1/3.
Do wniosku należy dołączyć informacje, o których mowa w § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia.
Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. Wnioski
niespełniające wymagań formalnych zwraca się wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu
i możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7dni od dnia otrzymania informacji.
Informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22)
52-92-450.

Szczegóły:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy-ministerstwa/programy-ministra/index-plus/
http://laboratoria.net/edukacja/konkursy-i-granty/12530.html
Informacje dnia: Terapie długodziałające szansą na poprawę życia z HIV Wiedza o kryzysie ma
ogromne znaczenie w sytuacji wojny Pokutuje przekonanie, że piorun może uderzyć nas tylk w
górach 1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom płciowy Bakterie powodujące dur brzuszny coraz
bardziej oporne na antybiotyki Udało się stworzyć uniwersalną komórkę macierzystą Terapie
długodziałające szansą na poprawę życia z HIV Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w sytuacji
wojny Pokutuje przekonanie, że piorun może uderzyć nas tylk w górach 1/500 mężczyzn ma
dodatkowy chromosom płciowy Bakterie powodujące dur brzuszny coraz bardziej oporne na
antybiotyki Udało się stworzyć uniwersalną komórkę macierzystą Terapie długodziałające szansą na
poprawę życia z HIV Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w sytuacji wojny Pokutuje
przekonanie, że piorun może uderzyć nas tylk w górach 1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom
płciowy Bakterie powodujące dur brzuszny coraz bardziej oporne na antybiotyki Udało się stworzyć

uniwersalną komórkę macierzystą

Partnerzy

