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Formularze wniosków w systemie OSF dostępne 

Formularze wniosków dla konkursów OPUS 21 i PRELUDIUM 20 są już dostępne 
w systemie OSF. 

Wnioski można składać do 15 czerwca br. do godz. 16:00. 
Ogłoszenie OPUS 21 
Ogłoszenie PRELUDIUM 20 

  

Konkurs DAINA 2 na polsko-litewskie projekty badawcze roztrzygnięty 

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie DAINA 2 przysłano 133 wnioski na łączną 
kwotę ponad 113 mln zł. Najwięcej wniosków złożono w panelach nauk ścisłych 
i technicznych – 56, w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce wpłynęło 41 
wniosków, zaś w naukach o życiu – 36. Do finansowania zakwalifikowano 11 
projektów badawczych na łączną kwotę 11 691 311 zł. 

Laureaci reprezentujący nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce zbadają m. in. mobilność, 
migracje i epidemię COVID-19 pod kątem zarządzania sytuacją nadzwyczajną na Litwie i w Polsce. 
Przedstawiciele nauk o życiu przyjrzą się m.in. manipulacji oporności lekowej w komórkach 
nowotworowych poprzez nanosekundowe, asymetryczne sekwencje impulsów. Wśród projektów z 
dziedziny nauk ścisłych i technicznych wyszczególnionych na liście rankingowej znalazły się m.in. 
badania znaczenia transportu dalekiego zasięgu emisji spalania biomasy dla lokalnego smogu w 
środowiskach miejskich.  

W panelu NZ zakwalifikował się projekt "Regulacja szlaku p53 przez białko z rodziny 
AAA+ (Reptin)" pod kierownictwem prof. Theodore'a Roberta Huppa 
z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi 
UG oraz Daumantasa Matulisa z Uniwersytetu Wileńskiego.  

Więcej informacji o konkursie: NCN 

  

Portal Funding & tender opportunities - pierwsze kroki w Horyzoncie 
Europa 

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na szkolenie dla osób rozpoczynających swoją przygodę z 
Horyzontem Europa: 

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-05-04-wyniki-konkursu-daina-2


“Portal Funding & tender opportunities – pierwsze kroki w Horyzoncie Europa” 

Spotkanie dla początkujących odbędzie się online 20 maja 2021 r. w godzinach 10.00 – 
12.30. Szczegóły dotyczące platformy spotkania zostaną przesłane do zarejestrowanych 
osób. 

Spotkanie poprowadzi Joanna Niedziałek z KPK. 

Horyzont Europa to już 9. program ramowy w zakresie badań i innowacji, przewidziany na lata 2021–
2027, z rekordowym budżetem  ok. 95,5 mld euro. 

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy stawiają pierwsze kroki w programach ramowych. 
Zapoznamy Państwa ze strukturą programu oraz powiemy gdzie należy szuka dokumentów 
konkursowych i jakie warunki należy spełnić aby wziąć udział w Horyzoncie Europa. 

Zainteresowanych zapraszamy do rejestracji na wydarzenie: KPK 

  

 

NOWE KONKURSY 

 

Projekty krajowe 

Rodzaj konkursu Ogłoszenie 
konkursu 

Termin składania 
wniosków  

Termin 
składania 

wniosków w UG 

  

MINIATURA 5 
konkurs na realizację pojedynczego 
działania naukowego służącego 
przygotowaniu przyszłego projektu 
badawczego 

4 maja 2021 

30 września 2021 

  

7 dni roboczych 
przed 

planowanym 
terminem 
złożenia 
wniosku 

  

Polskie Powroty NAWA 
konkurs dla naukowców polskiego 
pochodzenia powracających do pracy 
naukowej w polskich instytucjach nauki 
i szkolnictwa wyższego 

w maju 

ogłoszenie 5. 

edycji programu 
    

  

www.projektynaukowe.ug.edu.pl 

Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Uniwersytetu Gdańskiego. Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów UG, 
kliknij tutaj 

 

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-funding-tender-opportunities-pierwsze-kroki-w-horyzoncie-europa
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-05-04-ogloszenie-konkursu-miniatura-5
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/polskie-powroty-nawa-w-maju-ogloszenie-5-edycji-programu
http://www.projektynaukowe.ug.edu.pl/
http://mailing.ug.edu.pl/unsub.php?hash=9919fa3b8555038ffa1af72375c4a75c

