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Konkurs grantowy Fundacji NUTRICIA
Fundacja NUTRICIA ogłasza konkurs na projekty badawcze z zakresu żywienia
człowieka
Warszawa, 21 stycznia 2011 r. -- Fundacja NUTRICIA zaprasza naukowców zajmujących się
tematyką żywienia człowieka do składania wniosków o sfinansowanie projektów badawczych
i stypendiów w ramach konkursu grantowego na 2011 rok.
Zgłaszane do konkursu badania powinny być randomizowane, a badania kliniczne muszą
spełniać wymóg podwójnie ślepej próby. Fundacja będzie w pierwszej kolejności wspierać
badania o charakterze wieloośrodkowym. Okres realizacji projektu badawczego może trwać
maksymalnie 2 lata, natomiast stypendia przyznawane są na okres do 1 roku. Limit kwotowy
grantów nie jest ustalony, jednak adekwatność budżetu do założonych działań jest jednym
z kryteriów oceny projektu.
„To już piętnasty konkurs grantowy Fundacji NUTRICIA. Poprzednie edycje cieszyły się dużym
zainteresowaniem, w ich ramach sfinansowaliśmy kilkadziesiąt projektów i stypendiów.
Wsparcie finansowe polskiej nauki jest wciąż niewystarczające, wielu naukowców szuka
środków finansowych na realizację swoich projektów. Według szacunków na granty
naukowe przeznacza się zaledwie 13 proc. budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, a w kraju działają tylko trzy fundacje wspierające naukę – jedną z nich jest
Fundacja NUTRICIA. Dlatego w tym roku także spodziewamy się wielu wniosków i liczymy na
to, że będziemy mogli wesprzeć ciekawe, innowacyjne projekty badawcze.” – powiedziała
Marta Szulc, kierownik Fundacji NUTRICIA.
Formularz aplikacji, regulamin oraz pozostałe dokumenty dostępne są na stronie
www.fundacjanutricia.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 kwietnia 2011 r. Projekty
będą oceniane przez członków Rady Naukowej Fundacji NUTRICIA.
Fundacja NUTRICIA powstała w 1996 roku. Misją Fundacji jest chronienie, promocja
i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. Jej działania skupiają się na trzech obszarach:
badań z zakresu żywienia człowieka, edukacji związanej z żywieniem kierowanej do
społeczeństwa oraz edukacji związanej z żywieniem kierowanej do środowiska medycznego.
Od początku swojego istnienia Fundacja finansuje badania naukowe z zakresu żywienia
człowieka w formie grantów naukowych. Organizuje także seminaria poświęcone zasadom

planowania badań naukowych, finansuje kursy i spotkania edukacyjne dla osób dotkniętych
różnymi schorzeniami metabolicznymi oraz wspiera działania edukacyjne w środowisku
medycznym.
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