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Program "Ventures" Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej
Ponad milion złotych na przeprowadzenie innowacyjnych badań, mających zastosowanie
w gospodarce, otrzymało dziewięciu uczonych w ramach VIII edycji programu "Ventures" Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej. W programie "Ventures" FNP wspiera innowacyjne projekty znajdujące
zastosowanie w gospodarce, których autorami są studenci, absolwenci i doktoranci. Do zakończonej
edycji konkursu napłynęło 76 wniosków, spośród których nagrodzono dziewięć najlepszych.
Najwyższe dofinansowanie - 231 tys. złotych - otrzymał Tomasz Baran z Uniwersytetu Jagiellońskiego
na "Opracowanie hybrydowych fotokatalizatorów półprzewodnikowych do redukcji dwutlenku
węgla".
Program "Ventures" ma zwiększyć atrakcyjność pracy naukowej w kraju, zainteresować młodych
uczonych pracą naukową, a także przyczynić się do zwiększenia liczby projektów, których wyniki
mogą być wdrożone w działalności gospodarczej.
O stypendium mogą się ubiegać studenci jednolitych studiów magisterskich - po ukończeniu

trzeciego roku studiów - lub studiów II stopnia; absolwenci do trzech lat po ukończeniu studiów
magisterskich, którzy są zatrudnieni na etatach naukowo-dydaktycznych i uczestnicy studiów
doktoranckich. Młodzi naukowcy, którzy chcą skorzystać ze stypendiów programu "Ventures"
powinni wypełnić elektroniczny formularz, a następnie wydrukować go i przesłać na adres FNP: ul.
Grażyny 11, 02-548 Warszawa. Wnioski do IX edycji programu można składać do 16 kwietnia.
Szczegółowe informacje na temat programu i formularz elektroniczny są dostępne na stronie:
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/wspieranie_transferu_technologii/program_
ventures
Źródło: www.fnp.org.pl
http://laboratoria.net/edukacja/stypendia-i-staze/12712.html
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