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Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do lektury majowego newslettera Biura Obsługi Badań Naukowych Politechniki
Opolskiej. W tym wydaniu znajdą Państwo informacje o konkursach na finansowanie badań naukowych,
o trwających naborach na stypendia badawcze oraz o bezpłatnych szkoleniach online .
Zapraszamy do lektury!
Zachęcamy również do korzystania z naszej strony internetowej – www.bobn.po.opole.pl
W tym wydaniu:
Konkursy NCN
Konkursy NCBiR
Konkursy NAWA
Komisja Fulbrighta
Akty prawne
Szkolenia

Ostatnie dni naboru

Konkursy NCN

Przypominamy, że do 16 czerwca 2020 r. można składać wnioski do konkursów:
 OPUS 19 - konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery
naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. Formuła konkursu OPUS
została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA. OPUS 19 otwiera możliwość ubiegania się
o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej,
a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich
międzynarodowych urządzeń badawczych.
 PRELUDIUM 19 - konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających
stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub
210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy
w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu
i opiekuna naukowego.
 POLS – konkurs dla naukowców z zagranicy. Celem konkursu POLS jest wspieranie mobilności
naukowców. Jego adresatami są badacze przyjeżdżający z zagranicy, z całego świata, którzy planują
realizować swoje badania w Polsce. Kierownikiem projektu może być osoba posiadająca co najmniej
stopień naukowy doktora, która przynajmniej dwa lata przed zamknięciem konkursu nie mieszkała, nie
pracowała, nie studiowała ani nie kierowała projektem badawczym w Polsce. Naukowcy mogą wnioskować
o finansowanie projektu mieszące się w przedziale od 100 do 200 tys. euro. W ramach grantu można
zaplanować wynagrodzenia dla zespołu badawczego, amortyzację lub zakup aparatury, materiałów i usług,
koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu.
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Aktualności

Konkursy NCBiR

Do 30 lipca 2020 r. można składać wnioski do konkursu:
 CyberSecIdent - program skierowany jest do konsorcjów prowadzących badania przemysłowe i prace
rozwojowe ukierunkowane na podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez
zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych (z wyłączeniem rozwiązań takich jak
platformy zarządzania cyfrową tożsamością).
Do 31 sierpnia 2020 r. można składać wnioski do konkursu:
 GOSPOSTRATEG - konkurs, którego głównym celem jest wzrost wykorzystania w perspektywie do
2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk
rozwojowych.
Do 25 września 2020 r. można składać wnioski do konkursu:
 Rzeczy są dla ludzi - konkurs, którego celem jest wybranie do dofinansowania projektów, które
w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości i zapewnienia niezależności życia osób ze
szczególnymi potrzebami.
Przypominamy, że do 30 czerwca 2020 r. można składać wnioski do konkursu:
 TANGO - celem głównym wspólnej inicjatywy NCN oraz NCBiR jest wzrost stopnia komercjalizacji
technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych,
a w szczególności: określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych,
wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań
podstawowych.

Aktualności

Konkursy NAWA

Do 18 czerwca 2020 r. można składać wnioski do programu:
 Program im. Mieczysława Bekkera - wspiera naukowców, zatrudnionych w polskich uczelniach oraz
jednostkach naukowych w rozwijaniu kariery i dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie
im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy
naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.
Do 30 czerwca 2020 r. można składać wnioski do konkursu:
 Wymiana naukowa między Polską a Niemcami - celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców
realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych
Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec, uprawnionych zgodnie z zasadami tam
obowiązującymi. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży
i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań
musi być zagwarantowane z innych źródeł.
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Do 23 lipca 2020 r. można składać wnioski do konkursu:
 Dwustronna wymiana osobowa naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Francuską
PHC Polonium - celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze
w zespołach polsko-francuskich. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów
podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań.

Ostatnie dni naboru

Komisja Fulbrighta

 Nabory do programów stypendialnych Komisji Fulbrighta dla ambitnych badaczy
Przypominamy, że w Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta kończy się nabór wniosków w konkursach na
prestiżowe stypendia Programu Fulbrighta na prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach
badawczych. Zapraszamy do składania aplikacji.
Do 1 czerwca 2020 r. można składać wnioski o stypendia:
Fulbright Senior Award 2021-22 – dla pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych,
posiadających co najmniej tytuł doktora.
Fulbright STEM Impact Award 2020-2021 - pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych,
posiadających co najmniej tytuł doktora i doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi
i nadzorowaniu pracy innych badaczy.

Aktualności

Akty prawne

 Regulamin szkoły doktorskiej
Informujemy, że na posiedzeniu Senatu PO w dniu 30 kwietnia 2020 r. uchwałą Senatu nr 419 przyjęto
Regulamin szkoły doktorskiej w Politechnice Opolskiej. Z treścią regulaminu można zapoznać się na stronie
Intranetowej uczelni- klik.

Aktualności

Szkolenia

 Webinary organizowane przez PCG Academia
Zapraszamy na cykl webinariów organizowanych przez PCG Academia, którego celem jest wsparcie władz
uczelni w podejmowaniu decyzji w dobie epidemii COVID-19. Inicjatorami serii webinariów jest Fundacja
Rektorów Polskich wraz ze swoim partnerem technologicznym i organizacyjnym firmą PCG Academia.
Patronat nad inicjatywą sprawuje Przewodniczący KRASP, a patronat medialny miesięcznik Forum
Akademickie.
- 28.05.2020 r. - godz. 13:00-15:00 „Współpraca międzynarodowa – możliwości działania w trybie zdalnym”
- 04.06.2020 r. - godz. 13:30-15:00 „Cyfryzacja uczelni e-administracja”
Zapisy na webinary pod adresem https://pcgacademiawebinaria.pl/
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 Webinarium „Przyjmowanie zagranicznych naukowców – wizy i legalizacja pobytu”
8 maja 2020 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zorganizowała webinarium pt. „Przyjmowanie
zagranicznych naukowców–wizy i legalizacja pobytu”. Zapis nagrania z webinarium zamieszczony został na
portalu YouTube- klik. Zapraszamy do oglądania.
 Webinary organizowane przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
6 maja 2020 r. Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w ramach akcji #PomagamyUczelniom zorganizował
webinar pt. „Wpływ społeczny–III kryterium w ewaluacji jakości działalności naukowej”. Webinar
poprowadziła dr Katarzyna Świerk – ekspertka IRSW ds. ewaluacji badań naukowych. Zapis nagrania z
webinarium zamieszczony został na portalu YouTube- klik. Zapraszamy do oglądania.
13 maja 2020 r. IRSW zorganizował webinar pt. „Szkoły doktorskie w czasie pandemii”. Spotkanie
poprowadził ekspert IRSW Łukasz Kierznowski. Zapis nagrania z webinarium zamieszczony został na portalu
YouTube- klik. Zapraszamy do oglądania.
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