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30.11.2020 



 

Wrocław, 30 listopada 2020 r. 
 
 

Działając na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej 

Nauki (Dz. U. z 2019 r. poz. 823); 

2. Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lipca 2019 r. o podmiocie 

zarządzającym wirtualnym instytutem badawczym; 

3. Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 2 lipca 2019 r.  

o obszarze działalności naukowej finansowanej ze środków Funduszu Polskiej Nauki oraz 

wysokości i okresie tego finansowania; 

4. Umowy o zarządzanie Wirtualnym Instytutem Badawczym zawartej pomiędzy Skarbem 

Państwa – Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Siecią Badawczą Łukasiewicz – 

PORT Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii w dniu 16 października 2020 r. 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz PORT – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii  

jako Podmiot Zarządzający Programem Wirtualny Instytut Badawczy 

ogłasza 

OTWARTY KONKURS OFERT nr 1/2020 

na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie 

Wirtualnego Instytutu Badawczego  

w obszarze biotechnologia medyczna – onkologia. 

 

 

Ogólna pula środków przeznaczona na finansowanie działalności naukowej Zespołów Badawczych 

w obszarze biotechnologia medyczna – onkologia wynosi 

450 000 000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów złotych 00/100).  

 

Przykładowa tematyka badawcza w ramach obszaru biotechnologia medyczna – onkologia 

może dotyczyć: 

• onkologii precyzyjnej, w tym nowych terapii immuno-onkologicznych; 

• zapobiegania nawrotom chorób nowotworowych, przez poznanie ich mechanizmów i 

wypracowanie odpowiednich interwencji; 

• diagnostyki: wytworzenia selektywnych, specyficznych i kosztowo-efektywnych 

markerów do wczesnej detekcji chorób nowotworowych; 

• wyjaśnienia mechanizmów i procesów kluczowych dla rozwoju nowotworów; 

• innych, istotnych terapeutycznie i społecznie tematów z obszaru biotechnologii 

medycznej – onkologii. 

 

Integralną częścią Ogłoszenia są załączniki: 

1. Regulamin Konkursu Ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność 

naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego wraz z załącznikami. 



 

2. Wzór Umowy o finansowanie Zespołu Badawczego ze środków Funduszu Polskiej Nauki wraz 

z załącznikami. 

3. Regulamin zarządzania i komercjalizacji Własności Intelektualnej wraz z załącznikami. 

 
Podmiot Zarządzający zobowiązuje wszystkich Wnioskodawców do zapoznania się z w/w 

dokumentacją przed przystąpieniem do przygotowania Wniosków o finansowanie Zespołów 

Badawczych. Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej Podmiotu Zarządzającego 

www.wib.port.org.pl. 

 

 

Termin składania wniosków: 

 

Wnioski o finansowanie należy składać w sposób określony w paragrafie 9 Regulaminu Konkursu 

Ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową  

w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego w terminie  

od 1 do 12 marca 2021r. do godz. 16:00. 

 

Adres skrzynki ePUAP Podmiotu Zarządzającego: /eitplus/wib 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu: sierpień 2021 

 

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu WIB pod numerem telefonu 

 71 734 76 68. 

  

http://www.wib.port.org.pl/

