HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH KONKURSÓW

III'17

IV'17

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Działanie 3.2 Studia doktoranckie
Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na
kierunkach medycznych
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji
sektora publicznego (ISP)
PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

OPUS
PRELUDIUM

V'17

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nabór od
01.02.2017 do
31.03.2017

Nazwa Działania

Działanie 3.2 Studia
doktoranckie

Nabór od
06.03.2017 do
21.04.2017

Działanie 5.3 Wysoka jakość
kształcenia na kierunkach
medycznych

Działanie 3.1 Kompetencje w
szkolnictwie wyższym

Informacje
dodatkowe

Uwagi

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej
jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowane poprzez co najmniej jeden ze wskazanych
poniżej elementów:
*interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
*międzynarodowe programy studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z
innymi jednostkami naukowymi;
*programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i
zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź
niepubliczna oraz instytuty naukowe posiadające uprawnienia
do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo
co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora.Wnioskodawca musi mieć co najmniej
kategorię A, przyznaną w wyniku kompleksowej oceny jakości
działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej.

155 000 000,00 PLN

Narodowe Centrum
Wymagany wkład
Badań i Rozwoju
SZOOP POWER
własny na poziomie
http://www.ncbr.gov
str. 152
3%
.pl/

Wnioskodawcą może być szkoła wyższa publiczna bądź
niepubliczna, której jednostki organizacyjne spełniają w dniu
złożenia wniosku o dofinansowanie projektu warunki, jakie
muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić
studia na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo na
poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjata) – zgodnie z
wymogami określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o
zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251)
oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.).

90 000 000,00 PLN

Ministerstwo
Zdrowia
zdrowie.gov.pl

Wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź
niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach
stacjonarnych. Z możliwości aplikowania wyłączone są uczelnie
o statusie państwowej wyższej szkoły zawodowej oraz
niepubliczne wyższe szkoły zawodowe objęte projektem
pozakonkursowym „Program praktyk zawodowych w
Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

150 000 000,00 PLN

Narodowe Centrum
Wymagany wkład
Badań i Rozwoju
SZOOP POWER
własny na poziomie
http://www.ncbr.gov
str. 147
3%
.pl/

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych
uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów
ww. kierunków.
Nabór od
25.02.2017 do
27.03.2017

Planowana alokacja na
Instytucja
Konkurs w PLN
ogłaszająca Konkurs

Typy projektów

Projekty mogą dotyczyć:
mogą dotyczyć m. in.:
* opracowania i wdrożenia uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku pielęgniarstwa i/lub
położnictwa;
*finansowania zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia;
*dostosowanie zarówno obowiązkowych jak i ponadprogramowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości
Praktyk i Staży;
*realizacji szkoleń dla kadry dydaktycznej uczelni.

Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące realizacji wysokiej jakości
programów stażowych dla studentów.

Wymagany wkład
SZOOP POWER
własny na poziomie
str. 192
10%

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nabór od
30.09.2016 do
31.03.2017 r.

Nazwa Działania

Typy projektów

Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe
udostępnienie informacji sektora
publicznego (ISP) ze źródeł
Dofinansowanie jest przeznaczone na projekty, których przedmiotem jest
administracyjnych i zasobów
cyfrowe udostępnianie zasobów nauki.
nauki (typ II projektu: cyfrowe
udostępnienie zasobów nauki)

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Planowana alokacja na
Instytucja
Konkurs w PLN
ogłaszająca Konkurs

- centralne jednostki administracji rządowej/organy
administracji rządowej,
- jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne
jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem
jednostek administracji niezespolonej),
- jednostki naukowe w znaczeniu określonym przez
65 000 000,00 PLN
ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki,
- uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 27
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
- urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z
podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie.

Centrum Projektów
Polska Cyfrowa
cppc.gov.pl

Informacje
dodatkowe

Projekt nie wymaga
wkładu własnego.

Uwagi

SZOOP POPC str.
24

PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Lp

KONKURS

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Data rozstrzygnięcia

Informacje dodatkowe

1 OPUS

15 marca 2017

16 czerwca 2017

15 grudnia 2017

Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowobadawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

2 PRELUDIUM

15 marca 2017

16 czerwca 2017

15 grudnia 2017

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające
stopnia naukowego doktora.

3 HARMONIA

15 czerwca 2017

15 września 2017

15 marca 2018

Konkurs na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

4 MAESTRO

14 czerwca 2017

15 września 2017

15 marca 2018

Konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich
badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza
dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

5 SONATA

14 czerwca 2017

15 września 2017

15 marca 2018

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające
stopień naukowy doktora.

6 SONATA BIS

14 czerwca 2017

15 września 2017

15 marca 2018

Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane
przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w
okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Aktualne informacje o konkursach: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

