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Szanowni Państwo,
Przesyłam dziesiąty numer newslettera Działu Projektów, Programów
Rozwojowych i Innowacji. Zamieszczamy w nim informacje nt. aktualnych
możliwości aplikowania o środki krajowe i zagraniczne na badania naukowe
oraz na rozwój kariery naukowej. Zarówno tematyka, jak i forma realizacji
projektów jest tak różnorodna, że wśród trwających konkursów każdy
z Państwa znajdzie dla siebie coś interesującego.
Obecnie otwarte są m.in. cztery konkursy ogłoszone przez NCN - OPUS 11,
PRELUDIUM 11, SONATA 11 oraz druga edycja konkursu POLONEZ.
W ramach programu HORYZONT 2020, w priorytecie Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan można
znaleźć wiele tematów konkursowych, nie tylko trwających, ale także planowanych na najbliższe
miesiące. Pojawiła się również szansa na dodatki do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację
projektów w ramach programu HORYZONT 2020, czyli długo wyczekiwany konkurs „Premia na
horyzoncie”, ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Z kolei Ministerstwo Zdrowia otwarło V nabór wniosków na konkurs ze środków Funduszu Współpracy
Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Natomiast od
1 kwietnia br. będzie można składać wnioski do NCBiR na Nowe Programy Kształcenia w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Warto zainteresować się konkursem RISE w ramach Marie Curie-Skłodowska Actions, mającym na celu
wymianę międzynarodową i międzysektorową pracowników. To duża szansa zwłaszcza dla młodych
naukowców i doktorantów. Zachęcam także do lektury informacji o kilku nowych konkursach
ogłoszonych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój (PO IR).
Zapraszam do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej Działu Projektów,
Programów Rozwojowych i Innowacji oraz do bezpośredniego kontaktu z pracownikami naszego Działu
w nowym biurze na parterze Rektoratu w pokojach nr 14 i 15.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę Państwu wiele radości i odpoczynku od codziennych
spraw, tak aby z pełnym zaangażowaniem rozpocząć wiosenne aplikowanie o kolejne granty na badania.

Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji
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OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11
Do 15 czerwca 2016 r. można składać wnioski do Narodowego Centrum Nauki
w trzech konkursach:




OPUS 11 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub
wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji
tych projektów
PRELUDIUM 11 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
nieposiadające stopnia naukowego doktora
SONATA 11 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
posiadające stopień naukowy doktora

Więcej informacji na stronie NCN: https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

POLONEZ 2 – nabór wniosków
15 marca br. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków do drugiej edycji konkursu POLONEZ.
Celem projektu jest finansowanie stażu badawczego oraz rozwijanie różnorodnych kompetencji
naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe w polskich
jednostkach. Program POLONEZ otrzymał dofinansowanie z programu EU Horyzont 2020 Marie
Skłodowska-Curie Actions COFUND-2014. Wnioski do konkursu należy składać za pomocą systemu OSF
w języku angielskim do 15 czerwca 2016 r.
Aplikantami mogą być osoby posiadające stopień doktora lub co najmniej cztery lata
doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy (zgodnie z warunkami konkursu POLONEZ
2 określonymi w Uchwale nr 18/2016 z dnia 3 marca 2016 r. Rady NCN), które w okresie 3 lat przed
terminem ogłoszenia konkursu nie mieszkały, nie pracowały ani nie studiowały w Polsce dłużej niż
12 miesięcy. Naukowcy mogą przyjechać na staż roczny lub dwuletni.
Finansowanie projektu obejmuje wynagrodzenie, koszty związane z okresową zmianą miejsca
zamieszkania, dodatek rodzinny oraz grant badawczy: w przypadku stażu 12-miesięcznego 112 000 PLN,
w przypadku stażu 24-miesięcznego 320 000 PLN.
Dla jednostki przyjmującej naukowca przewidziane są koszty pośrednie w wysokości 20%. Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako jednostka naukowa jest uprawniony do przyjęcia stażystów
zagranicznych w ramach powyższego programu.
Zgodnie z regulaminem konkursu jednostka przyjmująca stażystę:






zatrudnia wnioskodawcę na umowę o pracę na pełny etat na cały czas realizacji stażu,
zapewnia przestrzeń biurową/laboratoryjną oraz aparaturę niezbędną do realizacji stażu,
zapewnia obsługę administracyjno-finansową stażu i wyznacza koordynatora tej obsługi,
organizuje co najmniej 1 wizytę studyjną rocznie związaną z zainteresowaniami stażysty (1-10 dni
roboczych) w jednostce sektora pozaakademickiego,
wspiera stażystę w popularyzacji wyników badań,
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wskazuje partnera naukowego, którego dorobek naukowy jest brany pod uwagę przy ocenie
wniosku. Partner naukowy wspiera integrację stażysty z zespołem pracowników naukowych
jednostki i może otrzymywać wynagrodzenie z kosztów bezpośrednich, jeśli bierze udział
w badaniach zaplanowanych przez stażystę, bądź z kosztów pośrednich, np. za udział w organizacji
wizyty studyjnej.

Z uwagi na charakter projektu, zarówno jednostka naukowa, jak i wskazany przez nią partner naukowy
muszą wspierać osobę ubiegającą się o grant na etapie składania wniosku i uzgodnić zakres objęty
przyszłą umową między jednostką a stażystą. Formularz zawiera część informacji dotyczących jednostki,
stąd konieczność ścisłej współpracy przy wypełnianiu wniosku aplikacyjnego.
Pełna dokumentacja konkursowa oraz wszelkie
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez2

załączniki

znajdują

się

na

stronie

Kontakt: e-mail: polonez@ncn.gov.pl, tel. 00 48 12 341 90 17 lub 00 48 12 341 91 39.

Harmonogram konkursów NCBR w 2016 r.
Informujemy, że na stronie Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju znajduje się harmonogram konkursów, które będą ogłaszane w 2016 roku http://sum.edu.pl/images/download/pm/plan_operacyjny_2016_04_01_2016_nieaktywny.pdf.
NCBR zaplanowało 25 konkursów (nie licząc konkursów w ramach programów międzynarodowych),
a połowa z nich to nowe propozycje adresowane do przedsiębiorców, uczelni i jednostek naukowych.
Pełen harmonogram dostępny jest na stronie Centrum - http://www.ncbir.pl/harmonogramkonkursow/.

Harmonogram konkursów NCN na 2016 r.
NCN zaplanowało otwarcie
nowych
konkursów
co
kwartał: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu 2016 r. Badacze będą mogli ubiegać się o finansowanie
w czternastu konkursach o różnorodnym profilu. Pierwsze cztery z nich: OPUS 11, PRELUDIUM 11,
SONATA 11 i POLONEZ 2, zostaną rozstrzygnięte jeszcze w tym roku.
Szczegółowe informacje o konkursach NCN dostępne
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy.

są

w

zakładce
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Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe
Programy Kształcenia
Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako
Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie
wyższym Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia w ramach podnoszenia
kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom
gospodarki rynku pracy i społeczeństwa.
Wnioski w ramach konkursu będzie można składać w terminie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. za
pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA. Konkurs oznaczony jest numerem
naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-NPK/16. Wymagana jest również wersja papierowa wniosku wraz
z opinią samorządu województwa.
Projekty muszą obejmować swoim zakresem merytorycznym działania włączające pracodawców
w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację uzupełnione o co najmniej jeden z poniższych
elementów:



tworzenie i realizacja nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby
społeczno-gospodarcze,
dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych.

Projekt musi obejmować swym działaniem cały cykl kształcenia na studiach pierwszego stopnia lub
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 200 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania
wynosi 194 000 000,00 PLN, gdyż maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze
środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%.
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.
Ogłoszenie o konkursie - pdf
Regulamin konkursu - pdf
Pełna dokumentacja konkursowa wraz z wykazem wszystkich niezbędnych załączników do wniosku
dostępna
jest
na
stronie
internetowej
NCBiR:
http://www.ncbir.gov.pl/funduszeeuropejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-1npkpower312016/
Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IP w odpowiedzi na zapytania
kierowane na adres poczty elektronicznej: NPK@ncbr.gov.pl.
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Konkursy w ramach programu HORYZONT 2020
W ramach programu HORYZONT 2020, zgodnie z Programem Pracy
na lata 2016-2017, otwarte są jeszcze konkursy, które obejmują
następujące tematy szczegółowe:
SC1-HCO-02-2016: Standardisation of pre-analytical and analytical procedures for in vitro diagnostics in
personalised medicine
SC1-HCO-04–2016: Towards globalisation of the Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance
SC1-HCO-05–2016: Coordinating personalised medicine research
SC1-HCO-06–2016: Towards an ERA-NET for building sustainable and resilient health system models
SC1-PM-01-2016: Multi omics for personalised therapies addressing diseases of the immune system
SC1-PM-04-2016: Networking and optimising the use of population and patient cohorts at EU level
SC1-PM-06-2016: Vaccine development for malaria and/or neglected infectious diseases
SC1-PM-09-2016: New therapies for chronic diseases
SC1-PM-11-2016-2017: Clinical research on regenerative medicine
SC1-PM-14-2016: EU-Japan cooperation on Novel ICT Robotics based solutions for active and healthy ageing at
home or in care facilities
SC1-PM-21-2016: Implementation research for scaling-up of evidence based innovations and good practice in
Europe and low- and middle-income countries

Termin składania powyższych wniosków to 12 i 13 kwietnia 2016 r.
Ponadto znane są już tematy konkursu na rok 2017:
SC1-HCO-03–2017: Implementing the Strategic Research Agenda on Personalised Medicine
SC1-HCO-07-2017: Global Alliance for Chronic Diseases (GACD)
SC1-HCO-08-2017: Actions to bridge the divide in European health research and innovation
SC1-PM-02-2017: New concepts in patient stratification - dwuetapowy
SC1-PM-03-2017: Diagnostic characterisation of rare diseases
SC1-PM-07-2017: Promoting mental health and well-being in the young - dwuetapowy
SC1-PM-08-2017: New therapies for rare diseases
SC1-PM-10-2017: Comparing the effectiveness of existing healthcare interventions in the adult population dwuetapowy
SC1-PM-20-2017: Development of new methods and measures for improved economic evaluation and
efficiency measures in the health sector

W drugiej połowie 2016 r. otwarty zostanie nabór wniosków w następujących tematach:
SC1-PM-15-2017: Personalised coaching for well-being and care of people as they age - zostanie otwarty
20.09.2016
SC1-PM-16-2017: In-silico trials for developing and assessing biomedical products - zostanie otwarty 8.11.2016
SC1-PM-17-2017: Personalised computer models and in-silico systems for well-being - zostanie otwarty
8.11.2016
Dział Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji
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Pełna lista otwartych i planowanych konkursów dostępna jest w serwisie Participant Portal. Już teraz
można zapoznać się z tematami konkursów, które zostaną ogłoszone w przyszłym roku (oznaczenie –
Forthcoming).

Premia na Horyzoncie
Informujemy, że w ramach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów
i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę
przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. 2015, poz. 2047)
uruchomiony został program „Premia na Horyzoncie”. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia
jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020.
Naukowcy, którzy zaangażowani są w realizację takich projektów będą mieli szansę otrzymać dzięki
niemu dodatki do wynagrodzeń.
HORYZONT 2020 to największy w historii program finansowania prac naukowo-badawczych w Europie.
Jego budżet na lata 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Aby zwiększyć poziom uczestnictwa
polskiego środowiska naukowego w tej inicjatywie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przygotowało wsparcie finansowe na wynagrodzenia dla zaangażowanych w nią osób.
Kryteriami podziału środków w ramach „Premii” będą m.in. rola polskiego uczestnika w projekcie
(koordynator lub partner) i to, jaka kwota środków Unii Europejskiej przypada na polskiego uczestnika
konsorcjum projektowego. Jeżeli finansowanie z UE wyniesie do 1 mln euro, wnioskodawca będzie
premiowany kwotą równą 20% przyznanych mu środków. Jeżeli finansowanie przekroczy milion euro –
poziom premii wyniesie 25%. Dodatkowe wsparcie w wysokości 10% przyznanych środków otrzymają
koordynatorzy projektów oraz jednostek naukowych, w których realizowane są granty Europejskiej Rady
do spraw Badań Naukowych (ERC).
Finansowanie otrzymane w ramach konkursu nie może być przeznaczone na pokrycie kosztów
kwalifikowalnych projektu realizowanego w programie Horyzont 2020.
Więcej informacji na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/premia-nahoryzoncie-wiecej-pieniedzy-dla-badaczy-i-innowatorow.html.

V nabór wniosków FWD w trybie konkursowym na dofinansowanie
projektów ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej
Minister Zdrowia jako Operator Programu PL07 Poprawa
i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów
demograficzno-epidemiologicznych ogłosił V nabór wniosków
na projekty Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu
Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
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Celem Funduszu jest rozwój oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania
wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z PaństwDarczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein). Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się
do celu programu PL07, którym jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych
nierówności w zdrowiu.
Program PL07 przewiduje następujące obszary wsparcia:
a) Poprawa opieki perinatalnej - świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu
zwiększenia liczby urodzeń,
b) Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób
przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych,
c) Profilaktyka chorób nowotworowych mająca na celu zmniejszenie wskaźnika zachorowalności
i śmiertelności z powodu nowotworów w Polsce.
Partnerami z Państw - Darczyńców mogą być publiczne i prywatne instytucje, jak również organizacje
pozarządowe i organizacje międzynarodowe posiadające osobowość prawną i działające w interesie
publicznym w sektorze zdrowia.
Dofinansowanie wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. Wnioski można składać do momentu
zakontraktowania całej dostępnej alokacji, jednak nie później niż do 30.06.2016 r.
W ramach Funduszu kwalifikowalne są następujące wydatki: tworzenie sieci kontaktów, wymiana,
dzielenie się i transfer wiedzy, technologii, doświadczenia i najlepszych praktyk między podmiotami
z Państw Beneficjentów i podmiotami z Państw-Darczyńców oraz organizacjami międzynarodowymi
działającymi w obszarze merytorycznym programu PL07.
Końcowa data kwalifikowalności wydatków dla projektów FWD realizowanych w wyniku niniejszego
naboru wniosków zostanie określona w umowie w sprawie projektu FWD, ale nie może być późniejsza
niż 30 września 2017 r.
Więcej informacji na stronie: http://www.fbr.zdrowie.gov.pl/fbr_zdrowie/index.php?page=v-naborfwd-pl07

RISE – konkurs na wymianę międzynarodową
i międzysektorową pracowników
Do 28 kwietnia 2016 r. można składać wnioski na konkurs
RISE ogłoszony przez Komisję Europejską w ramach Działań
Marii Skłodowskiej-Curie: H2020-MSCA-RISE-2016.
Projekty typu RISE (Research and Innovation Staff Exchange)
polegają na oddelegowaniu naukowców, w tym doktorantów oraz kadry zarządzającej, administracyjnej
i technicznej, pracujących w różnych krajach i sektorach w celu wymiany wiedzy i pomysłów
przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniających się tak do rozwoju innowacji,
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jak i zaawansowania poziomu europejskich badań oraz rozwoju kariery uczestniczących pracowników.
Oddelegowania pracowników trwające od 1 do 12 miesięcy mogą odbywać się do różnych instytucji
będących członkami konsorcjum projektu.
Przy konstrukcji projektu warto zwrócić uwagę na fakt, iż za wyjazdy pracowników trwające powyżej
3 miesięcy jednostki naukowe otrzymają dodatkowe 6 punktów w ocenie parametrycznej jednostki.
Projekty należy składać w konsorcjum złożonym z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym
minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone H2020). Ważne jest wykorzystywanie
komplementarności i synergii różnych instytucji, krajów i sektorów oraz tworzenie lub wzmacnianie
długofalowej naukowej i innowacyjnej współpracy. Możliwe jest zatem włączenie do konsorcjum
uczelni, instytutów naukowych, przedsiębiorstw, szpitali itp. Projekt może obejmować wszystkie typy
badań i innowacji, od badań podstawowych do zastosowań rynkowych, oraz wszystkie dyscypliny
naukowe. Warto wybrać takie jednostki i kraje, w których możemy zdobyć nową wiedzę, a jednocześnie
nawiązać dobrą współpracę i wymienić swoje doświadczenia.
Realizacja projektu musi polegać na wymianie międzynarodowej i międzysektorowej pracowników
w ramach konsorcjum tak, aby możliwy był transfer wiedzy zarówno z instytucji dla przyjmowanego
pracownika oraz do instytucji od przyjeżdżającego pracownika. Oprócz programu badawczego
i oddelegowania pracowników, dodatkowo można zaplanować organizację szkoleń, warsztatów,
seminariów i konferencji, gdyż niezwykle ważny jest także rozwój kariery naukowej poszczególnych
pracowników.
Czas trwania projektu to maksymalnie 4 lata.
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2117msca-rise-2016.html
Jeśli prowadzą Państwo ciekawe interdyscyplinarne i nowatorskie badania, mają Państwo kontakty
międzynarodowe i pracowników chętnych do wyjazdów zagranicznych, to projekt RISE będzie dla
Państwa szansą na poszerzenie swojej wiedzy, zdobycie nowych doświadczeń i rozwój kariery naukowej
w zagranicznych instytucjach.

Nowe konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej opublikowała na swojej stronie
internetowej harmonogram naborów do pierwszych konkursów
nowych programów: TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, HOMING oraz
POWROTY. Programy współfinansowane są w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Finansowane będą
projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych
Inteligentnych Specjalizacji.
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TEAM - finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych
uczonych
Celem programu TEAM jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych
przez wybitnych uczonych z całego świata (niezależnie od ich narodowości) w jednostkach naukowych
lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem
partnera zagranicznego.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora
oraz doświadczenie naukowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza
zatrudnić w swoim zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.
W programie TEAM obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z zagranicy.
W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet takiego
projektu nie przekroczył 3 500 000 zł.
Projekty w ramach programu mogą być realizowane w trzech wariantach:




przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności gospodarczej (bez
udzielania pomocy publicznej),
przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),
przez konsorcja naukowo-przemysłowe, z udziałem jednej jednostki naukowej i jednego
przedsiębiorstwa (dla jednostki naukowej bez pomocy publicznej – w zakresie, w jakim nie
prowadzi działalności gospodarczej, oraz dla przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami udzielania
pomocy publicznej na działalność B+R).

Dokumentacja konkursowa http://www.fnp.org.pl/assets/ProgramTEAM_Dokumentacja_konkursowa_1_2016_v.2_z-dn.-20150215.pdf
Planowane terminy naborów:
ogłoszenie konkursu: 02.05.2016 - termin składania wniosków: 20.06.2016
ogłoszenie konkursu: 15.11.2016 - termin składania wniosków: 15.01.2017
Więcej informacji na stronie FNP: http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/

TEAM TECH – finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez
wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem
produktu lub procesem produkcyjnym o dużym znaczeniu dla gospodarki
Celem programu TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych
przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu
wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy
obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych.
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Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co
najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte
osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swym zespole młodych
uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.
W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet takiego
projektu nie przekroczył 3 500 000 zł.
Projekty w ramach programu mogą być realizowane w trzech wariantach:




przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności gospodarczej (bez
udzielania pomocy publicznej),
przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),
przez konsorcja naukowo-przemysłowe, z udziałem jednej jednostki naukowej i jednego
przedsiębiorstwa (dla jednostki naukowej bez pomocy publicznej – w zakresie, w jakim nie
prowadzi działalności gospodarczej, oraz dla przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami udzielania
pomocy publicznej na działalność B+R).

W przypadku jednostek naukowych realizujących projekty w ramach programu TEAM-TECH
obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera gospodarczego.
Dokumentacja konkursowa do pobrania http://www.fnp.org.pl/assets/Program-TEAM-TECH_Dokumentacja_konkursowa_1_2016_v.2_-z-dn.-20150215.pdf
Terminy naborów:
ogłoszenie konkursu: 02.05.2016 - termin składania
wniosków: 20.06.2016
ogłoszenie konkursu: 15.11.2016 - termin składania
wniosków: 15.01.2017
Więcej informacji na stronie FNP:
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/

FIRST TEAM - finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych
przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej
Celem programu FIRST TEAM jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych
prowadzonych przez doktorów na wczesnych etapach kariery naukowej (niezależnie od narodowości)
i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia lub powrotu do pracy
B+R osób po przerwach w pracy badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom
prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących
w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego.
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Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający stopień
naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna
uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Termin 5 lat
może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, o ile wnioskodawca
będzie spełniał warunki opisane w dokumentacji konkursowej.
W ramach konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet
projektu nie przekroczył 2 000 000 zł.
Projekty w ramach programu mogą być realizowane w trzech wariantach:




przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności gospodarczej (bez
udzielania pomocy publicznej),
przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),
przez konsorcja naukowo-przemysłowe, z udziałem jednej jednostki naukowej i jednego
przedsiębiorstwa (dla jednostki naukowej bez pomocy publicznej – w zakresie, w jakim nie
prowadzi działalności gospodarczej, oraz dla przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami udzielania
pomocy publicznej na działalność B+R).

W programie FIRST TEAM obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub
z zagranicy.
Termin składania wniosków w obecnym naborze mija 24.03.2016 r.
Planowane terminy kolejnych naborów:
ogłoszenie konkursu: 15.08.2016 - termin składania wniosków:
15.10.2016
ogłoszenie konkursu: 10.01.2017 - termin składania wniosków:
10.03.2017
Dokumentacja konkursowa do pobrania:
http://www.fnp.org.pl/assets/Program-FirstTEAM_Dokumentacja_konkursowa_1.2016.pdf
Więcej informacji na stronie FNP: http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/

HOMING - finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich
realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski
z zagranicy
Celem programu HOMING jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych
projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata
(niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych
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naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce,
pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający
stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data
roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie.
Równocześnie wnioskodawca w konkursie musi spełnić łącznie następujące warunki:



przebywał poza Polską nieprzerwanie przez co najmniej 9 miesięcy w celu prowadzenia badań
naukowych;
ma zamiar przyjechać do Polski nie później niż w terminie rozpoczęcia projektu lub przyjechał do
Polski nie wcześniej niż w roku poprzedzającym termin składania wniosków w konkursie.

Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 60%
etatu na rzecz projektu. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy.
Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 800 000 zł.
Termin składania wniosków w obecnym naborze upływa 24.03.2016 r.
Terminy kolejnych naborów:
ogłoszenie konkursu: 15.08.2016 - termin składania wniosków: 15.10.2016
ogłoszenie konkursu: 10.01.2017 - termin składania
wniosków: 10.03.2017
Dokumentacja konkursowa:
http://www.fnp.org.pl/assets/ProgramHOMING_Dokumentacja_konkursowa_1.2016.pdf
Więcej informacji na stronie FNP
http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/

POWROTY - finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich
realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy
naukowej
Celem programu POWROTY jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania innowacyjnych
projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata
(niezależnie od ich narodowości), powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R,
w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych
obszarach, z udziałem partnera naukowego.
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Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający stopień
naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna
uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie.
Równocześnie, wnioskodawca w konkursie jest osobą powracającą do pracy naukowej po przerwie
trwającej co najmniej 9 miesięcy, spowodowanej w szczególności pracą w innych sektorach gospodarki
lub w sektorze B+R, ale bez udziału w prowadzeniu badań (np. broker naukowo-technologiczny,
administracja, zarządzanie) lub po przerwie związanej z rodzicielstwem. Kierownik projektu na czas jego
realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 60% etatu na rzecz projektu.
W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu
nie przekroczył 800 000 zł. Projekty w ramach programu mogą być realizowane w dwóch wariantach:



przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności gospodarczej (bez
udzielania pomocy publicznej),
przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R).

W programie POWROTY obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub
z zagranicy.
Termin składania wniosków w obecnym naborze zakończy się
15.04.2016 r.
Planowane terminy kolejnych naborów:
ogłoszenie konkursu: 15.09.2016 - termin składania wniosków:
15.11.2016
ogłoszenie konkursu: 15.02.2017 - termin składania wniosków:
15.04.2017
Dokumentacja konkursowa
http://www.fnp.org.pl/assets/Program-POWROTY_Dokumentacja_konkursowa_1_2016.pdf
Więcej informacji na stronie FNP: http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/

ERA - HDHL - nabór wniosków w 1 konkursie
16 lutego br. otwarto nabór wniosków w ramach pierwszego międzynarodowego konkursu
organizowanego w ramach programu ERA-HDHL. Konkurs "ERA HDHL Cofunded Call Biomarkers in
Nutrition and Health" skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu oceny
żywienia i zdrowia, w tym biomarkerów służących do oceny spożycia żywności oraz ryzyka chorób
dietozależnych.
Konkurs koncentruje się na identyfikacji i walidacji biomarkerów, które są modulowane przez dietę
i które wskazują na zmianę stanu zdrowia i / lub ryzyko rozwoju chorób wynikających z nieprawidłowej
diety. Biomarkery aktywności fizycznej mogą być rozważane wraz z dietą.
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Wnioski konkursowe muszą spełniać następujące warunki:








Wnioski powinny koncentrować się na biomarkerach, które są modyfikowane za pomocą diety
(lub w kombinacji diety i aktywności fizycznej) i odzwierciedlają stan zdrowia, lub skupiają się na
jej przejściu w kierunku chorób wynikających z nieprawidłowej diety lub stylu życia. Badania
koncentrujące się na biomarkerach chorobowych nie są objęte niniejszym konkursem.
Wnioski mogą mieć na celu identyfikację nowych biomarkerów, lub tworzonych na podstawie
wcześniejszych badań identyfikacyjnych przez niezbędną walidację.
Wnioski, które koncentrują się na identyfikacji nowych biomarkerów powinny wykazać związek
biomarkera ze zdrowiem człowieka i powinny starannie rozważyć podejścia do walidacji.
Wnioski powinny 1) wykorzystać istniejące biobanki i/lub kohorty lub 2) wyjaśniać dlaczego nie
wykorzystują istniejących biobanków lub kohort.
Wnioski powinny wyjaśniać w jaki sposób dane zebrane w trakcie projektu będą udostępniane
dla szerszej społeczności naukowej.
Wnioski powinny unikać pokrywania się z celami i założeniami projektów FOODBALL i Mirdiet,
które uzyskały finansowanie w ramach inicjatywy JPI HDHL.

Wnioski międzynarodowe można składać do 19 kwietnia 2016 r. za pośrednictwem systemu
elektronicznego http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/register?view=login
Więcej informacji: http://www.healthydietforhealthylife.eu
oraz na stronie NCBiR: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/erahdhl/aktualnosci/art,4008,era-hdhl-otwarcie-naboru-wnioskow-w-1-konkursie.html

Bezpłatne badania w europejskich ośrodkach
Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnego dostępu do
najlepszych europejskich laboratoriów, obserwatoriów, kolekcji
naukowych, itp. - Transnational Access. Powyższą ofertę opublikowano na stronie projektu RICH 2020
(Research Infrastructures Consortium for Horizon 2020), będącego siecią punktów kontaktowych
Infrastruktury Badawczej - http://www.rich2020.eu/tas_calls.
Lista obejmuje 41 projektów (tzw. Integrating Activities) z różnych obszarów badawczych i zawiera
bezpośrednie linki do stron internetowych poszczególnych projektów, poprzez które składa się wnioski o
finansowanie badań (a także kosztów podróży i pobytu na okres od 1 tygodnia do 3 miesięcy). Wszystkie
konieczne koszty pokrywane są z budżetu każdego projektu. Warunkiem skorzystania z tych możliwości
jest wyjazd do kraju innego niż kraj pobytu.
Wnioski oceniane są przez ekspertów w procedurze konkursowej, pod kątem jakości naukowej oraz
zgodności proponowanych badań ze specyfiką infrastruktury. Niektóre konkursy ogłaszane są okresowo,
do innych nabór wniosków jest stały. Do udziału w konkursach zachęca się szczególnie młodych
pracowników nauki, także doktorantów.
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W przypadku infrastruktury informatycznej (e-infrastructures) projekty pokrywają koszty dostępu do
superkomputerów, sieci gridowych, repozytoriów, baz i banków danych, itp.
Planowane jest zwiększenie liczby projektów oferujących Transnational Access pod koniec 2016 r., po
kolejnym konkursie na projekty Integrating Activities.

Współpraca pomiędzy UE i Chinami w zakresie badań naukowych i innowacji
Dzięki zawartemu na 2. Szczycie Innowacji, Współpracy Dialogu porozumieniu pomiędzy UE a Chinami
pojawiły się możliwości nawiązania współpracy naukowo-badawczej z Chinami. Chińskie Ministerstwo
Nauki i Technologii (MOST) opublikowało pierwsze konkursy w ramach UE-Chińskiego Mechanizmu
Współfinansowania Badań i Innowacji (CFM). Celem CFM jest wspieranie chińskich organizacji biorących
udział w projektach badawczo-innowacyjnych w ramach programu Horyzont 2020.
UE-Chiński CFM jest systemem, który ma umożliwić lepszą współpracę w ramach programu Horyzont
2020 pomiędzy uczelniami, instytutami badawczymi i przedsiębiorstwami chińskimi i europejskimi.
W 2016 r. przewidziane są dwa terminy naboru wniosków: 31 marca i 31 lipca 2016 r. Pierwszy konkurs
obejmuje szereg obszarów tematycznych, w tym żywność, rolnictwo, biotechnologię, ICT, przestrzeń
kosmiczną, lotnictwo, energię, zdrowie, transport, zasoby wodne, oszczędzanie energii, zaawansowaną
produkcję, nowe materiały, a także wymianę młodych naukowców.
Więcej informacji na stronie internetowej Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_china_en.pdf

Dzień Informacyjny Zdrowie w Ministerstwie Zdrowia
6 kwietnia 2016 r. w godzinach 12.00 – 15.15 w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie przy
ul. Miodowej 15 odbędzie się Dzień Informacyjny Zdrowie w Programie Horyzont 2020. Spotkanie jest
organizowane przy współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE.
Szkolenie skierowane jest do:




pracowników naukowych publicznych uczelni medycznych,
pracowników
biur
projektowych
w
publicznych
uczelniach
medycznych
i medycznych instytutach badawczych,
pracowników szpitali i innych jednostek działających w systemie publicznej służby zdrowia.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 1 kwietnia 2016 r., na adres e-mail
a.kowalska@mz.gov.pl O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.
Agenda
spotkania
i
formularz
zgłoszenia
uczestnictwa
dostępne
na
stronie:
http://www.mz.gov.pl/rozwoj-i-inwestycje/komunikaty/zapraszamy-na-dzien-informacyjny-zdrowiew-programie-horyzont-2020
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„Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku
zdrowia jamy ustnej skierowana do małych
dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”
W związku z realizowanym projektem „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy
ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców” informujemy, iż:






w ramach edukacji pośredniej w Katowicach w dniu 6 lutego br. zostało zorganizowane szkolenie
dla pielęgniarek i położnych. Następne szkolenia odbędą się w dniu 14 kwietnia br.
w Częstochowie
oraz
19
maja
br.
w
Katowicach
(więcej
informacji na
http://sum.edu.pl/szkolenia-pm).
Obecnie trwa nabór na bezpłatne szkolenie, w trakcie którego uczestnikom zostaną przekazane
materiały informacyjne celem rozpowszechnienia ich w miejscu pracy (np. wśród pacjentów
oddziałów położniczych, uczestników szkół rodzenia, przychodni pediatrycznych itp.). Powyższe
działania, za pośrednictwem plakatów i ulotek, mają na celu przekazanie informacji o sposobach
zapobiegania chorobie próchnicowej dzieci w wieku 0-5 lat.
Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie formularzy zgłoszeniowych do biura projektu:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice.
Wzór zgłoszenia można pobrać ze strony http://sum.edu.pl/szkolenia-pm.
w ramach edukacji bezpośredniej w przedszkolach trwają zajęcia
edukacyjne z zakresu higieny jamy ustnej prowadzone przez
wykwalifikowanych edukatorów. W okresie grudzień 2014 r. – luty
2016 r. przeszkolono 230 przedszkoli z terenu woj. śląskiego.
W ramach projektu edukator przeprowadza również prelekcje dla
rodziców oraz nauczycieli.
w okresie wrzesień 2015 r. – luty 2016 r. zorganizowano 10 szkoleń
dla nauczycieli przedszkolnych, na których było obecnych 617
uczestników z terenu woj. śląskiego. Zachęcamy do zapoznania się
z
harmonogramem
kolejnych
szkoleń
na
stronie
http://sum.edu.pl/szkolenia-pm.

Kontakt z nami:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dział Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji
ul. Poniatowskiego 15, Katowice 40-055
tel. 32 208 36 44, 208 36 60
e-mail: rekrutacjasppw@sum.edu.pl
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Otwarte konkursy
1) FIRST TEAM – 24 marca 2016
http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/

2) HOMING – 24 marca 2016
http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/

3) HORIZON 2020 – 12 kwietnia 2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2433-sc1-pm-142016.html

4) HORIZON 2020 – 13 kwietnia 2016
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-20162017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-20162017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifie
r/desc

5) POWROTY – 15 kwietnia 2016
http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/

6) ERA – HDHL – 19 kwietnia 2016
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-hdhl/aktualnosci/art,4008,era-hdhlotwarcie-naboru-wnioskow-w-1-konkursie.html

7) H2020-MSCA-RISE-2016 – 28 kwietnia 2016
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2117-msca-rise2016.html

8) OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11, POLONEZ 2 - 15 czerwca 2016
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

9) TEAM – 20 czerwca 2016
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/

10) TEAM – TECH – 20 czerwca 2016
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/

11) V nabór wniosków FWD – 30 czerwca 2016
http://www.fbr.zdrowie.gov.pl/fbr_zdrowie/index.php?page=v-nabor-fwd-pl07

12) Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 – 1 lipca 2016
http://www.ncbir.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr1npkpower312016/
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Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem:
Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała - Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych
i innowacji, e-mail: ewylegala@sum.edu.pl
mgr inż. Barbara Jarzębska – Kierownik, e-mail: bjarzebska@sum.edu.pl
Fundusze strukturalne:
mgr Anna Tilszer, e-mail: atilszer@sum.edu.pl
mgr inż. Bogumiła Wocław, e-mail: bwoclaw@sum.edu.pl
mgr Bartosz Bochenkiewicz, e-mail: bbochenkiewicz@sum.edu.pl
Projekt szwajcarski:
mgr Anna Gardocka, e-mail: agardocka@sum.edu.pl
mgr Alla Sulyma, e-mail: asulyma@sum.edu.pl
mgr Izabela Kałuża, e-mail: ikaluza@sum.edu.pl
Programy ramowe, HORIZON 2020, Programy Zdrowia UE:
mgr Sabina Wejner, e-mail: swejner@sum.edu.pl – urlop macierzyński
mgr Patrycja Obłój, e-mail: pobloj@sum.edu.pl
Programy krajowe:
mgr Anna Petri, e-mail: apetri@sum.edu.pl – urlop macierzyński
mgr Joanna Malczyńska, e-mail: jmalczynska@sum.edu.pl
mgr inż. Joanna Makuch; e-mail: jmakuch@sum.edu.pl
mgr Karolina Habdas, e-mail: khabdas@sum.edu.pl

Dział Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
tel.: + 48 (0) 32 208 36 92, 208 36 40, 208 36 44, e-mail: kpm@sum.edu.pl
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