LISTOPAD 2016

GRANTY

Cel konkursu

PRELUDIUM 12

Projekty badawcze,
realizowane przez
osoby rozpoczynające
karierę naukową
nieposiadające stopnia
naukowego doktora

OPUS 12

Projekty badawcze, w
tym finansowanie
zakupu lub
wytworzenia
aparatury naukowobadawczej niezbędnej
do realizacji tych
projektów

SONATA 12

Projekty badawcze,
realizowane przez
osoby rozpoczynające
karierę naukową
posiadające stopień
naukowy doktora

Organizator

Narodowe
Centrum
Nauki
(NCN)

Narodowe
Centrum
Nauki
(NCN)

Narodowe
Centrum
Nauki
(NCN)

Czas
realizacji
projektu

Dla kogo

12, 24 lub
36 miesięcy

Zespół max.
trzyosobowy:
kierownik projektu
(OSOBA
NIEPOSIADAJĄCA
STOPNIA
DOKTORA), opiekun
naukowy i
wykonawca

12, 24 lub
36 miesięcy

BRAK OGRANICZEŃ

12, 24 lub
36 miesięcy

OSOBY
POSIADAJĄCE
STOPIEŃ NAUKOWY
DOKTORA, KTÓRE
NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 7
LAT przed rokiem
wystąpienia z
wnioskiem uzyskały
ten stopień

Kwota
finansowania

Termin
złożenia
wniosku
/Terminy UJ

Rozstrzygnięcie

Link

50 000 zł (12
miesięcy)
100 000 zł
(24 miesiące)
150 000 zł
(36 miesięcy)

15.12.2016/
25.11.2016
robocza
wersja;
7.12.2016
ostateczna
wersja

do 15.06.2017 r.

https://ncn.gov.pl/o
gloszenia/konkursy/
preludium12

Brak
ograniczeń

15.12.2016/
25.11.2016
robocza
wersja;
7.12.2016
ostateczna
wersja

do 15.06.2017 r.

https://ncn.gov.pl/o
gloszenia/konkursy/
opus12

Brak
ograniczeń

15.12.2016/
25.11.2016
robocza
wersja;
7.12.2016
ostateczna
wersja

do 15.06.2017 r.

https://ncn.gov.pl/o
gloszenia/konkursy/
sonata12
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FUNDUSZ
WYSZEHRADZKI
(VISEGRAD
GRANTS,
poprzednio:
STANDARDOWE
GRANTY I MAŁE
GRANTY)

Projekty rozwijające
współpracę krajów z
Grupy Wyszehradzkiej

DIAMENTOWY
GRANT
(VI EDYCJA)

Projekty badawcze
służące wsparciu
wybitnie uzdolnionych
studentów lub
absolwentów
prowadzących pod
kierunkiem opiekuna
naukowego badania
naukowe o wysokim
stopniu
zaawansowania

Międzynar
odowy
Fundusz
Wyszehrad
zki

Ministerst
wo Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego

SZKOLENIA,
KURSY,
WARSZTATY

Cel

Spotkanie
informacyjne:
planowane
konkursy i nowe
programy
Narodowego
Centrum Nauki w
2016 i 2017 roku

Spotkanie poświęcone omówieniu
planowanych w roku 2016 i 2017
konkursów w ramach istniejących jak
i nowych programów
Narodowego Centrum Nauki oraz
wprowadzenia zasad otwartego
dostępu do treści naukowych
oznaczającego rozszerzenie zakresu
udostępnianych informacji i zasobów
wiedzy w ramach realizowanych
projektów.

Max. 12
miesięcy

KAŻDA OSOBA
PRAWNA LUB
OSOBA FIZYCZNA na
całym świecie pod
warunkiem, że dany
wniosek dotyczy
projektu z tematów
istotnych dla regionu
Wyszehradzkiego
(Polska, Czechy,
Słowacja i Węgry)

Max. 4 lata

OSOBY, które nie
posiadają tytułu
zawodowego
magistra i ukończyły
studia pierwszego
stopnia lub
ukończyły trzeci roku
jednolitych studiów
magisterskich

Organizator

Centrum
Administra
cyjnego
Wsparcia
Projektów
UJ

Brak
ograniczeń,
średnio
13 000 euro

220 000 zł
dla nauk
przyrodniczy
ch

Dla kogo

Dla osób zainteresowanych
konkursami i nowymi programami
Narodowego Centrum Nauki

1.12.2016

do 50 dni
roboczych

http://visegradfund.
org/grants/standard
-grants/

15.01.2017

nie później niż 6
miesięcy od
terminu
zamknięcia
naboru
wniosków

http://www.nauka.g
ov.pl/komunikaty/o
gloszenie-vi-edycjikonkursu-wramach-programudiamentowygrant.html

Opłata

Link

Brak;
Prosimy o
zgłaszanie
udziału w
spotkaniu
mailowo, na
adres: cawpszkolenia@uj.ed
u.pl

http://www.cawp.uj
.edu.pl/glowna/wyd
arzenia//journal_content/56
_INSTANCE_33G0dc
50FfiM/102715934/
134916823

Data, miejsce

25.11.2016,
Collegium
Novum, ul.
Gołębia 24,
sala 30

LISTOPAD 2016
Listopadowe
bezpłatne
szkolenia dla
naukowców od
Thomson Reuters

Listopadowy cykl bezpłatnych
szkoleń internetowych dotyczących
identyfikatora Researcher ID,
indeksu h oraz cytowań publikacji

KONFERENCJE
NAUKOWE,
SYMPOZJA

Cel

XXI Konferencja
„Współczesne
Zagadnienia
Edukacji Leśnej
Społeczeństwa”

Wymiana poglądów między różnymi
środowiskami zajmującymi się
edukacją przyrodniczo-leśną.
 Doskonalenie warsztatu i
podnoszenie kwalifikacji kadr
służb ochrony przyrody i kadr
leśnych.
 Kształcenie umiejętności
interpersonalnych.
 Rozwijanie akceptacji i tolerancji
społecznej wobec odmiennych
poglądów nt. funkcjonowania
lasów, leśnictwa, łowiectwa,
ochrony przyrody i jej
użytkowania przez człowieka.

Międzynarodowa
konferencja
naukowa „Wpływ
zmian
klimatycznych na
zasięgi gatunków
i skład gatunkowy
zbiorowisk
roślinnych”

Thomson
Reuters

Bez ograniczeń, polecane dla
pracowników naukowodydaktycznych

Organizator

Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego, Leśny Zakład
Doświadczalny
Centrum Edukacji PrzyrodniczoLeśnej w Rogowie,
Wydział Leśny SGGW w Warszawie
we współpracy z Dyrekcją
Generalną Lasów Państwowych

Białowieska Stacja Geobotaniczna
Uniwersytetu Warszawskiego
wraz z partnerami projektu
Przestawienie wyników badań z
KlimaVeg:
zakresu tematycznego wpływu zmian
Uniwersytetem w Bergen,
klimatycznych na zasięgi gatunków i
Norweskim Instytutem
skład gatunkowy zbiorowisk
Bioekonomii
roślinnych
i Uniwersytetem Jana
Kochanowskiego w Kielcach
oraz zespołem projektu WICLAP

Ważne daty

Jednodniowe
szkolenia
prowadzone
w języku
polskim na
platformie
WebEx
8-28.11.2016
Data, miejsce

Bezpłatnie

Opłata

Przykładowy link do
szkolenia „Jak
poprawić brakujące
cytowania i błędy w
rekordach w Web of
Science”:
http://bit.ly/2fJzsAz
Link

do
18.11.2016
zgłoszenia
referatów

6-7.12.2016
roku,
Centrum
Edukacji
Przyrodniczo
-Leśnej
Leśnego
Zakładu
Doświadczal
nego SGGW
w Rogowie,
ul. Leśna 5a,
95-063
Rogów

425 zł

http://cepl.sggw.pl/
konferencja/wzels/i
ndex.htm

do 30.09.
2016,
zgłoszenie
uczestnictwa
do 5.12.2016
opłata
konferencyjn
a

2426.01.2017,
Europejskie
Centrum
Edukacji
Geologicznej
w Chęcinach
k. Kielc

250 zł;
studenci i
doktoranci 150
zł

https://pbsociety.or
g.pl/default/wpcontent/uploads/20
16/10/checiny_prog
ram_konferencji.pdf
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Międzynarodowa
konferencja
naukowa „1st
International
Conference
on Community
Ecology”

Prezentacja wyników badań
obejmujących następujące tematy:
 Community ecology
 Spatial and landscape ecology
 Statistical ecology
 Systems ecology
 Ecological networks
 Island biogeography
 Macroecology
 Socio-ecology
 Vegetation science

Prezentacja wyników badań
obejmujących m.in.:
 Wykorzystanie kultur sterylnych w
badaniach fizjologicznych i
biochemicznych.
 Zastosowanie kultur sterylnych w
X Konferencja
badaniach genetycznego podłoża
"Kultury in vitro
stresów środowiskowych,

Rola i osiągnięcia technik sterylnej
w fizjologii roślin"
hodowli rośli w ulepszaniu cech
odmian roślin uprawnych, o
poprawionej wartości użytkowej,
zwiększonym plonie lub
udoskonalonych cechach
technologicznych.

IX Konferencja
Doktorantów i
Młodych
Pracowników
Nauki
Interdyscyplinarn
e Zagadnienia w
Inżynierii i
Ochronie
Środowiska EKODOK 2017

Głównym celem konferencji jest
wymiana doświadczeń i poglądów
naukowych dotyczących
problematyki szeroko pojętej
inżynierii i ochrony środowiska przez
młode polskie środowisko naukowe

Ferenc Jordán (Conference Chair
Centre for Ecological Research,
Hungarian Academy of Sciences)
Krisztina Tóth (Conference Office,
AKCongress)

30.04.2017
termin
wczesnej
rejestracji;
31.08.2017
ostateczny
termin
rejestracji
1.07.2017
przesłanie
streszczenia

2829.09.2017,
Mercure
Budapest
Buda,
Krisztina
körút,
Budapest,
Hungary

Wczesna
rejestracja: 340
euro, młodzi
naukowcy: 240
euro.
Standardowa
rejestracja: 410
euro, młodzi
naukowcy: 310
euro

http://confcomec.a
kcongress.com/inde
x.php/conference

Instytut Fizjologii Roślin im.
Franciszka Górskiego Polskiej
Akademii Nauk w
Krakowie

14.10.2016
przesłanie
streszczenia;
14.11.2016
opłata
konferencyjn
a

7-9.12.2016,
Uniwersytet
Pedagogiczn
y, ul.
Podchorążyc
h 2, Kraków

700 zł;
doktoranci 500
zł

http://ifrpan.edu.pl/konfere
ncja-in-vitro

Politechnika Wrocławska,
GELSENWASSER Polska GmbH,
Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej

Do
18.12.2016
przesłanie
abstraktu i
opłata
konferencyjn
a

2325.04.2017,
Okolice
Wałbrzycha

690 zł

http://www.ekodok.pl/news.php
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NAGRODY,
KONKURSY

Nagroda Prezesa
Rady Ministrów
za działalność
naukową,
naukowotechniczną lub
artystyczną

Cel

Nagroda za wyróżnione rozprawy
doktorskie, wysoko ocenione
osiągnięcia będące podstawą
nadania stopnia naukowego doktora
habilitowanego lub stopnia doktora
habilitowanego sztuki oraz
osiągnięcia naukowe, naukowotechniczne lub artystyczne

Organizator

Prezes Rady
Ministrów

Dla kogo

Wnioski mogą składać jednostki
organizacyjne uprawnione do
nadawania stopnia naukowego
doktora/stopnia doktora
habilitowanego.
Kandydatami do nagród mogą
być osoby, którym stopień
naukowy doktora lub stopień
doktora sztuki albo stopień
doktora habilitowanego został
nadany w roku 2016

Ważne daty

31.01.2017

Wysokość
nagrody

Link

Wyróżnione
rozprawy
doktorskie (25
000 zł);
Wysoko ocenione
osiągnięcia
będące podstawą
nadania stopnia
doktora
habilitowanego
(50 000 zł);
Osiągnięcia
naukowe lub
artystyczne(125
000 zł);
Osiągnięcia
naukowotechniczne (125
000 zł, 100 000 zł,
75 000 zł)

https://bip.kprm.go
v.pl/kpr/bipkancelariiprezesa/nagrodypremiera/1983,dok.
html

