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Dla młodego naukowca – przeznaczona dla osób, które nie
przekroczyły 35. roku życia, z możliwością wydłużenia tego okresu o
czas urlopów zdrowotnych, wychowawczych, jednak nie dłużej niż o
2 lata,
Kategorii otwartej - przyznane będą dwie nagrody naukowe, po
jednej w każdej z powyższych kategorii.

Z-ca Dyrektora ds. Nauki Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
ogłasza konkurs o nagrodę naukową – przyznawaną corocznie, za
wyróżniającą się opublikowaną twórczą pracę naukową (lub cykl prac) z
dziedziny nauk medycznych.
Nagroda naukowa przyznawana jest w dwóch kategoriach:

1.

2.

Praca w jednym roku może dostać tylko jedną nagrodę, tzn. nagrodzony
młody naukowiec nie może otrzymać za tę samą pracę nagrody w
kategorii otwartej.
Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa „Regulamin w sprawie
ustanowienia nagród oraz określenia zasad ubiegania się i ich
przyznawania dla pracowników naukowych Instytutu „Pomnik-Centrum
Zdrowia Dziecka” wykazujących wyróżniającą aktywność naukową”,
stanowiący załącznik do Zarządzenia 6/20 z dnia 20 stycznia 2020 roku
Dyrektora Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

Newsletter zewnętrzny - EPTRI March
2022

Dofinansowanie publikacji naukowych -
Polecenie 1/22 Z-cy Dyrektora ds. Nauki

Harmonogram konkursów realizowanych 
i planowanych do zrealizowania przez

Agencję Badań Medycznych

STR. 2

STR. 2

STR. 3 - 6

II edycja kursu kardiologicznego „Podstawy
dziecięcej kardiologii interwencyjnej”

STR. 2 - 3

https://nauka.czd.pl/konkurs-o-nagrode-naukowa-dla-pracownikow-naukowych-instytutu-pomnik-centrum-zdrowia-dziecka/
https://nauka.czd.pl/konkurs-o-nagrode-naukowa-dla-pracownikow-naukowych-instytutu-pomnik-centrum-zdrowia-dziecka/
https://nauka.czd.pl/osrodek-symulacji-chirurgii-maloinwazyjnej-u-dzieci/szkolenia/
https://nauka.czd.pl/konkurs-o-nagrode-naukowa-dla-pracownikow-naukowych-instytutu-pomnik-centrum-zdrowia-dziecka/
https://mailchi.mp/821b50c9cae6/eptri-march-2022-newsletter
http://intranet.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5615:polecenie-122-z-cy-dyrektora-ds-nauki&catid=230:dyr-ds-nauki&Itemid=331
https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1336,Harmonogram-konkursow-realizowanych-i-planowanych-do-zrealizowania-przez-Agencje.html
https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1336,Harmonogram-konkursow-realizowanych-i-planowanych-do-zrealizowania-przez-Agencje.html
https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1336,Harmonogram-konkursow-realizowanych-i-planowanych-do-zrealizowania-przez-Agencje.html
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IPCZD jako partner European Paediatric Translational Research Infrastructure
(EPTRI) zachęca do zapoznania się z newsletterem (EPTRI March 2022 Newsletter
(mailchi.mp)). W newsletterze ujęto potrzeby identyfikacji nowych produktów
leczniczych wraz z możliwością ich modyfikacji, modele komórkowe/in vitro
związane z badaniami leków które mogą być stosowane w pediatrii. Dodatkowo
poruszane zostały aspekty formulacjii i toksyczności leków pediatrycznych.
Zapraszamy do lektury.

DOFINANSOWANIE PUBLIKACJI NAUKOWYCH - POLECENIE
1/22 Z-CY DYREKTORA DS. NAUKI

Z wnioskami o przyznanie powyższych nagród mogą samodzielnie występować
autorzy prac. Wniosek może być złożony również przez kierownika jednostki
organizacyjnej, zatrudniającej danego pracownika, lub przez przewodniczącego
Komisji ds. Nauki Rady Naukowej Instytutu.
Zgłoszenie do nagród następuje poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego
wniosku (z wymaganymi wykazami, dokumentami, kopiami), będącego
odpowiednim załącznikiem Regulaminu, do Komisji nagród za działalność naukową. 
Komisja nagród za działalność naukową została powołana i ogłoszona Zarządzeniem
19/22 (z dnia 22 marca 2022 roku) Dyrektora Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia
Dziecka”. 
Termin przyjmowania wniosków: 15 kwietnia 2022 roku. Zgłoszenia należy składać
do sekretariatu Z-cy Dyrektora ds. Nauki. 

NEWSLETTER ZEWNĘTRZNY - EPTRI MARCH 2022 

Zachęcamy do zapoznania się z poleceniem wewnętrznym nr 1/22 z dnia 31 marca
2022 r. Zastępcy Dyrektora ds. Nauki Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
w sprawie zasad dofinansowania publikacji naukowych w czasopismach
umieszczonych w „Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z
konferencji międzynarodowych” oraz przypisaną dyscypliną „nauki medyczne”
zgodnie z „Wykazem dyscyplin przypisanych do czasopism naukowych i materiałów
z konferencji międzynarodowych” (wykazy obowiązujące w dniu wnioskowania o
dofinansowanie) oraz możliwości darmowych publikacji w ramach otwartej licencji
WBN i programów publikowania otwartego.

HARMONOGRAM KONKURSÓW REALIZOWANYCH I
PLANOWANYCH DO ZREALIZOWANIA PRZEZ AGENCJĘ
BADAŃ MEDYCZNYCH
Na stronie Agencji Badań Medycznych pod koniec marca został opublikowany
harmonogram konkursów realizowanych i planowanych do zrealizowania przez
Agencję Badań Medycznych. Więcej informacji na stronie.

II EDYCJA KURSU KARDIOLOGICZNEGO „PODSTAWY
DZIECIĘCEJ KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ” 
W dniach 9-12.03.2022 odbyła się druga, ostatnia już edycja kursu “Podstawy
dziecięcej kardiologii interwencyjnej”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem kursu było zapoznanie uczestników projektu z
podstawowymi zasadami pracy w pracowni kardiologii interwencyjnej, stosowanym
w niej sprzętem oraz podstawowymi technikami zabiegowymi.

https://mailchi.mp/821b50c9cae6/eptri-march-2022-newsletter
http://intranet.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5615:polecenie-122-z-cy-dyrektora-ds-nauki&catid=230:dyr-ds-nauki&Itemid=331
https://mailchi.mp/821b50c9cae6/eptri-march-2022-newsletter
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/NCN_Ukraina_pismo.pdf
https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1336,Harmonogram-konkursow-realizowanych-i-planowanych-do-zrealizowania-przez-Agencje.html
https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1336,Harmonogram-konkursow-realizowanych-i-planowanych-do-zrealizowania-przez-Agencje.html
https://nauka.czd.pl/ii-edycja-kursu-kardiologicznego-podstawy-dzieciecej-kardiologii-interwencyjnej/
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/NCN_Ukraina_pismo.pdf
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Program kursu obejmował zarówno wykłady teoretyczne jak i zajęcia praktyczne, w
tym część z wykorzystaniem technik symulacji medycznej. W kursie wzięło udział 16
uczestników, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w I edycji kursu.
Kierownikiem kursu i jednym z wykładowców była Prof. Instytutu dr hab. n. med.
Grażyna Brzezińska-Rajszys, pozostałymi wykładowcami byli mentorzy z ośrodków
partnerskich z Poznania, Wrocławia i Katowic oraz dr Maria Zubrzycka z Instytutu
„Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Do  obowiązków wykładowców należało
przeprowadzenie zajęć teoretycznych (prezentacje obrazowane przeźroczami) oraz
zajęcia praktyczne: symulacje sytuacji klinicznych, symulacje z wykorzystaniem
symulatorów Pracowni Kardiologicznej Symulacji Medycznej oraz pokazy sprzętu
medycznego do wykonywania zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej u
dzieci.
Zgodnie z programem uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe w postaci
podręcznika “Atlas of Cardiac Catheterization for Congenital Heart Disease” pod
red. Gianfranco Butera, Massimo Chessa, Andreas Eicken, John D. Thomson,
rekomendowany przez Grupę Roboczą Interwencji Sercowo-Naczyniowych
Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej i Kardiologii Wad Wrodzonych
(Association for European Paediatric and Congenital Cardiology. Na podstawie
przeprowadzonego testu wszyscy uczestnicy uzyskali zaliczenie końcowe kursu i
otrzymali stosowny certyfikat.
 II edycja ostatniego już kursu “Psychologiczne aspekty dziecięcej kardiologii
interwencyjnej” odbędzie się w dniach 17 - 18 listopada 2022 r. Nabór nowych
uczestników do programu został już zamknięty.

Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo
aplikować w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy
zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

KONKURSY

POLONEZ BIS 2
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs POLONEZ
BIS 2 na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez
naukowców przyjeżdzających z zagranicy. Celem konkursu
jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich 

https://nauka.czd.pl/pierwszy-kurs-podstawy-dzieciecej-kardiologii-interwencyjnej/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis2
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z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze
wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
bez udziału partnerów zagranicznych;
we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji
naukowych.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 23 na
projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na
wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu
może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS
23 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów
badawczych:

Budżet konkursu wynosi 400 mln zł. Nabór wniosków w
systemie OSF trwa do 15.06.2022 r. Planowany termin
uruchomienia formularzy w systemie OSF to 28.03.2022 r.

OPUS 23

międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych
projektów badawczych realizowanych w najlepszych
polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które
posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery
lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu
pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę
otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były
zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12
miesięcy łącznie.
W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla
kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w
tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na
pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do
realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego
sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych,
wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym
dostępie i innych.
Do wnioskowania szczególnie zachęcamy naukowców,
których życie, wolność lub kariera naukowa są; zagrożone, a
także tych, którzy są zmuszeni do ucieczki lub zostali
przesiedleni z powodu takich zagrożeń.
Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów
badawczych w ramach konkursu POLONEZ BIS 2 to 55 mln
zł. Termin złożenia wniosków upływa 15.06.2022 r.

PRELUDIUM 21
Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 21
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.
Budżet konkursu wynosi 30 mln zł. Nabór wniosków w
systemie OSF trwa do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00.
Planowany termin uruchomienia formularzy to 28 marca
2022 r.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2022/uchwala20_2022.pdf
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus23
https://www.ncn.gov.pl/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium21
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2022/uchwala21_2022.pdf
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NIEKOMERCYJNE BADANIA KLINICZNE (ABM/2022/1)

II runda: od dnia 17 marca 2022 r. od godziny 12:01:00 do
dnia 17 maja 2022 r. do godziny 12:00:00.

Głównym celem Konkursu jest opracowanie nowych
procedur diagnostycznych i terapeutycznych w różnych
obszarach medycyny z premiowaniem chorób
onkologicznych, chorób wieku dziecięcego (z włączeniem
okresu niemowlęcego, noworodkowego oraz prenatalnego),
chorób wieku podeszłego, chorób zakaźnych i ich powikłań,
np. w postaci zespołu postcovidowego, oraz chorób o
podłożu immunologicznym. W niniejszym Konkursie
wprowadzono wymóg bankowania materiału biologicznego
w celu jego późniejszego wykorzystania do celów
naukowych, diagnostycznych i epidemiologicznych, a przede
wszystkim do sekwencjonowania całogenomowego lub
sekwencjonowania eksomów. W niniejszym Konkursie
wprowadzono także wymóg dołączenia do Wniosku projektu
protokołu badania klinicznego. Nabór wniosków w systemie
trwa:

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu
elektronicznego za pośrednictwem Systemu
teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji. 

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs
MINIATURA 6, do którego mogą być zgłaszane wnioski na
realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z
wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych,
kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo
wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest
finansowe wsparcie działania naukowego służącego
przygotowaniu przyszłego projektu badawczego
planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych
konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W
konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5
000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego
trwającego do 12 miesięcy. Rada Narodowego Centrum Nauki
ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na
realizację działań naukowych w ramach konkursu
MINIATURA 6 w kwocie 20 mln zł. Nabór wniosków
prowadzony jest do 31 lipca 2022 r. do godz. 16:00.

MINIATURA 6

NEURON COFUND 2 (II KONKURS 2022)
Program Neuron Cofund 2 angażuje 25 instytucji z 22 państw
we współpracę, której celem jest stworzenie warunków
rozwoju współpracy, korzystnej wymiany wiedzy i
doświadczeń oraz integracji źródeł finansowania badań w
obszarze neurobiologii, neurologii i psychiatrii w krajach
partnerskich. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki
mechanizmom określonym w ramach programu ramowego
Horyzont 2020. Informujemy, że 7 stycznia 2022 r. startuje II
międzynarodowy konkurs w ramach programu Neuron
Cofund 2 pt. „Multinational and Translational Research 

https://www.abm.gov.pl/
https://www.abm.gov.pl/
https://konkurs.abm.gov.pl/#/
https://konkurs.abm.gov.pl/#/
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2022/uchwala1_2022.pdf
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6
https://www.neuron-eranet.eu/
https://www.neuron-eranet.eu/
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GRANTY I STYPENDIA 
DLA NAUKOWCÓW

BIULETYN INFORMACYJNY
PRZYGOTOWYWANY JEST PRZEZ

DZIAŁ BADAŃ NAUKOWYCH I
WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

 
TELEFON: 22 815 11 21

E-MAIL: NAUKA@IPCZD.PL

KONFERENCJE I SZKOLENIA

11 maja 2022 r. - środa (17:30-20:30)
14 maja 2022 r. - sobota (9:30- 12:30)

Uprzejmie informujemy, że ruszyła rekrutacja na szkolenie online dla
lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych Podstawowej
Opieki Zdrowotnej z tematyki badań klinicznych.
Zajęcia prowadzone będą przez pracowników ABM w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w
Polsce.
Najbliższe szkolenia odbędą się w terminach:

Szkolenie jest realizowane z funduszy europejskich i jest całkowicie
darmowe dla uczestników. 
Link do szkolenia.
Zakres pierwszej części szkolenia będzie obejmował następujące
zagadnienia: wstęp i krótka historia badań klinicznych i rozwoju
regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych, różnice między
praktyką lekarską a badaniem klinicznym, rodzaje badań klinicznych i
krótka charakterystyka poszczególnych faz badania, interesariusze
badań klinicznych: sponsor, CRO, SMO, badacz, pacjent, agencje
regulatorowe, główny badacz, zespół badawczy i ośrodek badawczy,
delegacja obowiązków w badaniu klinicznym, podstawowe informacje
na temat dobrej praktyki badań klinicznych, rola podstawowej opieki
zdrowotnej w badaniach klinicznych, rekrutacja pacjenta do badania
klinicznego, postępowanie z pacjentem w badaniu klinicznym, jego
prawa i obowiązki, nadzór nad bezpieczeństwem leku.
Druga część szkolenia będzie prowadzona przez wykładowców
Agencji Badań Medycznych i będzie obejmowała następujące
zagadnienia: Akademia Badań Klinicznych – Program POWER,
statystyka udziału lekarzy POZ w badaniach klinicznych, rola lekarza
POZ w badaniach klinicznych, kierunki działań Agencji Badań
Medycznych w ramach wsparcia lekarzy POZ. 

25. PROJEKT POWER - SZKOLENIE ONLINE DLA
LEKARZY, PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POZ

Program EJP RD (European Joint Programme on Rare
Diseases – Europejski wspólny program w obszarze
chorób rzadkich) angażuje ponad 130 instytucji z 35
państw we współpracy, której celem jest stworzenie
warunków dla korzystnej wymiany wiedzy i
doświadczeń w obszarze opieki medycznej i
innowacyjnych badań naukowych. Informujemy, że
14 grudnia 2021 r. uruchomiono IV międzynarodowy
konkurs w ramach programu EJP RD pt.
„Development of new analytic tools and pathways to
accelerate diagnosis and facilitate diagnostic
monitoring of rare diseases”.

EJP RD (IV KONKURS 2022)

Projects on Cerebrovascular Diseases including
Small Vessel and Brain Barrier Dysfunction”.

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
http://www.czd.pl/
https://pl-pl.facebook.com/CentrumZdrowiaDziecka/
https://www.linkedin.com/company/ipczd
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