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Vědecká rada fondu na Ceny Neuron navrhuje špičkové vědce, kteří výrazně ovlivnili úroveň poznání ve svých oborech
a kteří svou energii věnují intenzivní práci s mladou generací vědců. Důležitým kritériem při výběru je i osobní integrita,
otevřenost vůči různým vědeckým komunitám a vnímání vědy jako služby společnosti.

Ceny se uděluje ve dvou kategoriích:

Cena Neuron pro mladé vědce je udělována českým vědcům do 40 let za vynikající vědecké výsledky a jako
povzbuzení pro další vědeckou práci.

Cena Neuron za přínos světové vědě je určena významným představitelům české vědy působícím doma i v zahraničí,
kteří ve svém oboru dosáhli významných úspěchů a mohou být vzorem a inspirací. Jedná se o zvláštní uznání
výjimečným osobnostem.

Obě ocenění jsou každoročně udělována v oborech biologie, fyzika, chemie, matematika, medicína, společenské vědy
a od roku 2017 také v oboru computer science.

Další informace a přehled laureátů ceny jsou k dispozici na   webových stránkách.

Expedice Neuron je příležitostí pro odvážné vědce, kteří ke svému výzkumu potřebují data z terénu. Šanci na úspěch
mají smělé projekty s jasným vědeckým cílem a přínosem, přičemž ale není žádné omezení na obor, kterého se expedice
týká.
Mecenáš Václav Dejčmar věnuje částku 1 000 000 Kč, kterou porota na základě kvality přihlášek rozdělí mezi nejlepší
žadatele. Šanci na úspěch mají jak méně nákladné projekty, tak výpravy, které jsou finančně náročné. Na svou vědeckou
cestu tak můžete získat od desetitisíců až po jeden milion korun.
Porota vybere maximálně dvacet projektů, které zveřejní na webu. Poté vybere finalisty, které pozve k osobní prezentaci.
Podporu může získat fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR. Tým může v projektu reprezentovat
vždy pouze jedna fyzická osoba.

Zájemci se registrují vyplněním online přihlášky a zasláním videa (max. 2 minuty), ve kterém představí cíl svého projektu
vědecké expedice.

Bližší informace naleznete   na webových stránkách.

https://www.nfneuron.cz/
https://www.nfneuron.cz/expedice-neuron

