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Szanowni Państwo,
Zapraszam Państwa do lektury jedenastego numeru newslettera Działu
Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji. W tym numerze
zamieszczamy informacje nt. najnowszych sukcesów naukowców z SUM,
aktualnych możliwości aplikowania o środki krajowe i zagraniczne na badania
naukowe, a także o planowanych dniach informacyjnych, które są cennym
źródłem wiedzy o nowych tematach konkursowych i miejscem poznania
partnerów do projektów. Państwa szczególnej uwadze polecam projekty
typu Integrating Activities, dzięki którym można skorzystać z bezpłatnego
dostępu do najlepszej infrastruktury badawczej.
Sukcesem dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zakończyła się ocena wniosków
złożonych w ramach III edycji programu STRATEGMED, w którym nasza Uczelnia jako Lider konsorcjum
uzyskała dofinansowanie dla dwóch projektów. Projekt PersonALL pod kierownictwem prof. dr. hab. n.
med. Tomasza Szczepańskiego znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej. Niewiele dalej, bo na
szóstym miejscu, uplasował się projekt GLIOMED dr. hab. n. med. Sergiusza Nawrockiego, prof. nadzw.
SUM. Obydwa projekty realizowane będą na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu. Nasza Uczelnia jako Partner Konsorcjum uzyskała także dofinansowanie w konkursie OPUS 10.
Kierownikiem projektu w SUM będzie prof. dr hab. n. med. Barbara Błońska-Fajfrowska z Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu. Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach będzie miał również swój udział w międzynarodowym projekcie OcuTher, w którym zespół
pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Joanny Lewin-Kowalik z Wydziału Lekarskiego w Katowicach
zaangażuje się w realizację szkoleń dla młodych naukowców.
Zachęcam do podejmowania wysiłku i składania wniosków w konkursach krajowych
i międzynarodowych. W Narodowym Centrum Nauki jeszcze przez dwa tygodnie trwa nabór wniosków
do konkursów OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 oraz POLONEZ, ale już w połowie czerwca otwarte
zostaną konkursy MAESTRO 8, SONATA BIS 6 i HARMONIA 8. Do końca czerwca 2016 r. trwa także
V nabór wniosków na konkurs ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu
Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W programie HORYZONT 2020 otwarty jest
konkurs Marii Skłodowskiej-Curie Individual Fellowships (IF), czyli konkurs na granty indywidualne,
skierowany do naukowców po doktoracie, którzy chcieliby zdobyć doświadczenie w zagranicznych
instytucjach. Warto także zapoznać się z ofertą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, która ogłosiła kilka
konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).
Tradycyjnie zapraszam do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej Działu
Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji oraz do bezpośredniego kontaktu z pracownikami
naszego Działu w biurze na parterze Rektoratu w pokojach nr 14 i 15.
Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji
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PersonALL – projekt SUM na drugim miejscu w konkursie STRATEGMED III
W opublikowanych 9 maja 2016 r. przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju wynikach konkursu STRATEGMED III projekt pn. „Personalizacja
leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce”, akronim
PersonALL znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej. Kierownikiem
projektu jest prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, kierownik Katedry i
Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z
Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, a Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach pełni rolę
Lidera Konsorcjum.
Projekt PersonALL obejmuje badania nad molekularnym rozpoznawaniem ostrej białaczki
limfoblastycznej (ALL), najczęstszego nowotworu złośliwego u dzieci, pod kątem personalizacji leczenia.
Planowane ultranowoczesne badania molekularne będą miały na celu identyfikację nowych czynników
prognostycznych. Prowadzone będą również badania nad nowymi biomarkerami w ALL w oparciu
o genomikę, proteomikę i transkryptomikę. Celem projektu jest również zgromadzenie materiału
biologicznego do analiz masowych (wraz z bankowaniem komórek, kwasów nukleinowych). Zostanie
opracowana nowoczesna metoda monitorowania skuteczności leczenia oparta na sekwencjonowaniu
nowej generacji. Pozwoli to również na personalizację allogenicznego przeszczepiania komórek
macierzystych i procedur około przeszczepowych u dzieci z ALL.
Projekt ma również na celu stworzenie zaawansowanego systemu informatycznego dla personelu
medycznego i dla pacjentów. System ten będzie zawierał jednolitą bazę danych klinicznych,
genetycznych i molekularnych dotyczących dzieci z ALL, jak również portal informacyjny dla
pacjentów. Całościowym efektem projektu PersonALL będzie stworzenie innowacyjnej diagnostyki ALL
u dzieci, która pozwoli na dobranie bardziej celowanej terapii i w efekcie może doprowadzić do poprawy
wyników leczenia.
Całkowita wartość projektu wynosi 13 506 515 zł. Kwota dofinansowania dla SUM to 3 062 883 zł.
Pojawiły się pierwsze materiały prasowe opisujące sukces SUM w konkursie STRATEGMED III:
Projekty SUM otrzymają dofinansowanie w programie STRATEGMED III
Badania nad skuteczniejszym i bezpieczniejszym leczeniem białaczki u dzieci
Informacja o projektach odbiła się również echem w mediach społecznościowych:
Dwa projekty SUM otrzymają dofinansowanie w programie STRATEGMED III

GLIOMED – projekt SUM na szóstym miejscu w konkursie STRATEGMED III
Projekt pn. „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza”, akronim GLIOMED, to
drugi projekt złożony przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, który uzyskał dofinansowanie
w konkursie STRATEGMED III. To kolejny projektu, którego Liderem jest Śląski Uniwersytet Medyczny w
Katowicach. Kierownikiem projektu jest dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki, prof. nadzw. SUM, kierownik
Katedry Onkologii i Radioterapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.
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Glejaki, pomimo znacznego postępu w chirurgii, radioterapii i chemioterapii, są w zasadzie nieuleczalne.
Właściwe rozpoznanie typu glejaka, wczesne rozpoznanie progresji molekularnej, scharakteryzowanie
krytycznych mutacji lub cech epigenetycznych daje nadzieję na poprawę
wyników leczenia.
W projekcie planowane jest opracowanie kompleksowego testu opartego na
analizie materiału pobranego z guza (ukierunkowane sekwencjonowanie
NGS 700 genów) oraz próba opracowania “liquid biopsy” opartej o analizę
wolnokrążącego DNA (cfDNA) guza we krwi, co mogło by stanowić
małoinwazyjną opcję dla biopsji. Dodatkowymi celami są: kompleksowa
charakterystyka genomu i transkryptomu guza oraz zastosowanie hodowli 3-D glejaka in vitro, m.in.
w środowisku hipoksji, do oceny komórek macierzystych i podatności komórek na terapie w środowisku
niszy nowotworowej. Realizacja zadań przyczyni się do lepszej znajomości biologii glejaków, pozwoli na
identyfikację nowych biomarkerów molekularnych, celów terapeutycznych, a także będzie stanowiła
praktyczny model do badania odpowiedzi na leczenie w hipoksji. Opracowanie testu diagnostycznego
pozwoli na poprawę skuteczności leczenia poprzez jego dopasowanie do molekularnego podtypu guza
a liquid biopsy poprawiłaby dostępność do diagnostyki, komfort i bezpieczeństwo pacjentów
i oznaczałaby zupełnie nowe, niedostępne do tej pory, możliwości monitorowania przebiegu choroby.
Wartość projektu GLIOMED to 10 455 828 zł, z czego dofinansowanie przyznane dla SUM wynosi
2 688 814 zł.
Media interesują się projektem, zapraszamy do zapoznania się z artykułem, w którym kierownik
projektu, dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki, prof. nadzw. SUM przybliża tematykę prac naukowobadawczych: Badania nad glejakami celem m.in. nowe metody diagnostyczne.

SUM partnerem zwycięskiego projektu w konkursie
OPUS 10
Projekt pn. „W poszukiwaniu biomarkerów żywności z wykorzystaniem
relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego”, złożony przez
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, z udziałem Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jako Partnera konsorcjum, uzyskał dofinansowanie w ramach
konkursu OPUS 10 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.
Przedmiotem badań jest zastosowanie relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego do badania
na poziomie molekularnym dynamiki produktów żywnościowych różnej kategorii. Celem projektu jest
zdeterminowanie zestawu parametrów łączących własności makroskopowe produktów żywnościowych
z własnościami dynamicznymi tworzących je frakcji molekularnych w celu opracowania systemu kontroli
jakości produktów i ich autentyczności na podstawie wyników pomiarów szybkości relaksacji
protonowej.
Zadania, za które odpowiedzialny będzie zespół Pani prof. dr hab. n. med. Barbary BłońskiejFajfrowskiej z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM, polegać będą na
określeniu aktywności trawiennej enzymów na substancje modelowe (proste białka, tłuszcze,
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węglowodany) i zbadaniu wpływu na tę aktywność czynników uznawanych za szkodliwe lub
niepożądane.
Następnie zostanie określona aktywność trawienna enzymów na modelu rzeczywistym (oleje, jajka, sery,
miody), po czym zostanie określony wpływ czynników takich jak starzenie, fotodegradacja,
termodestrukcja oraz obecność dodatków do żywienia (konserwanty, barwniki, emulgatory) na efekty
trawienia enzymatycznego. Wszystkie badania zostaną wykonane w warunkach in vitro.
Wartość całościowa projektu to 628 000,00 zł. Kwota dofinansowania dla SUM wynosi 244 000 zł.

Udział SUM w projekcie OcuTher
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie uczestniczył jako
„associated partner” w projekcie pn. „Educational Network in Ocular
Drug Delivery and Therapeutics”, akronim OcuTher, realizowanym
w ramach Marie Curie Innovative Training Network ETN programu HORYZONT 2020. Wniosek
projektowy złożony przez międzynarodowe konsorcjum koordynowane przez Prof. Arto Urtti
z University of Eastern Finland uzyskał wysokie oceny i znalazł się na liście projektów, które otrzymają
dofinansowanie z Komisji Europejskiej. Głównym celem projektu będzie wspieranie rozwoju terapii oka
oraz edukacja i szkolenie doktorantów, którzy uzyskają wysokie kwalifikacje w tej dziedzinie. Jako
organizacja partnerska, SUM zaangażuje się w oddelegowania i szkolenia młodych naukowców oraz
będzie uczestniczył w spotkaniach projektu. Kierownikiem merytorycznym projektu w SUM jest prof. dr
hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik z Wydziału Lekarskiego w Katowicach.

Konkurs Marii Skłodowskiej-Curie Individual Fellowships (IF)
Do 14 września 2016 r. można składać wnioski na konkurs Marii Skłodowskiej-Curie Individual
Fellowships (IF), czyli granty indywidualne. O granty ubiegać się mogą doświadczeni naukowcy
(minimum 4 lata doświadczenia w pracy badawczej lub stopień doktora), w porozumieniu z instytucją
goszczącą. W zależności od typu grantu projekt można realizować w Europie lub w kraju trzecim.
MSCA IF – European Fellowships (IF-EF) - umożliwiają realizację grantu od 12 do 24 miesięcy
w dowolnym kraju UE lub w kraju stowarzyszonym. W ich ramach dostępne są także granty związane
z powrotem do kariery naukowej po co najmniej 12 miesięcznej przerwie oraz granty reintegracyjne
umożliwiające powrót naukowcom do Europy;
MSCA IF – Global Fellowships (IF-GF) - dają możliwość realizacji grantu
najpierw w kraju trzecim, a następnie obowiązkowy 12 miesięczny powrót
do Europy. W ramach obu typów projektu można zaplanować realizację
części działań w innej europejskiej instytucji z sektora pozaakademickiego
lub akademickiego na zasadzie oddelegowania od 3 do 6 miesięcy.
Szczegółowe informacje o obu typach stypendiów znajdują się na stronie
Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii
Europejskich - http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10250.
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Dokumentacja konkursowa:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2224msca-if-2017.html

Dziewiąty konkurs IMI2
Do 26 lipca 2016 r. można składać wnioski na 9. konkurs Inicjatywy
Leków Innowacyjnych (IMI2).
Tematy konkursowe obejmują następujące zagadnienia:







Kliniczne obciążenie zakażeniem Clostridium difficile (CDI):
ocena obciążenia, aktualne praktyki i utworzenie europejskiej platformy badawczej;
Rozwój terapii dot. tolerancji immunologicznej w leczeniu chorób reumatologicznych;
Jakość danych w badaniach przedklinicznych;
Następna generacja elektronicznego bezpieczeństwa;
Identyfikacja i walidacja nieinwazyjnych markerów dla całego spektrum chorób niealkoholowego
stłuszczenia wątroby;
Wspólny nadzór dot. skuteczności szczepionki przeciwko grypie.

W konkursach IMI mogą uczestniczyć małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pacjentów, jednostki
publiczne, jednostki akademickie, przemysł, szpitale i inne organizacje.
Wspólne Przedsięwzięcie Inicjatywa Leków Innowacyjnych 2 (IMI2 JU – Innovative Medicines Initiative 2
Joint Undertaking) to partnerstwo publiczno-prywatne zawarte pomiędzy Komisją Europejską
i Europejską Federacją Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA – European
Federation of Pharmaceutical Industries and Associations).
Pierwszym etapem aplikowania o projekt finansowany w ramach IMI jest złożenie wniosku przez
konsorcjum utworzone z jednostek akademickich, szpitali, MŚP oraz organizacji pacjentów. Wnioski
składane są za pośrednictwem specjalnej platformy SOFIA (Submission OF Information Application). Do
drugiego etapu przechodzi tylko jedno najlepsze konsorcjum, do którego przyłącza się konsorcjum
jednostek przemysłowych po to, aby wspólnie przygotować ostateczną wersję wniosku i uzyskać
dofinansowanie. Dla uczelni wyższych dofinansowanie wynosi 100%.
Szczegółowe informacje na temat procesu wnioskowania oraz wzory dokumentów znajdują się na
stronie IMI http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-19
Zachęcamy również do korzystania z wyszukiwarek partnerów do projektów: IMI Partner Search Tool http://www.imi.europa.eu/content/partner-search lub Fit for Health - http://mm.fitforhealth.eu/

Infrastruktury badawcze w programie HORYZONT 2020
Komisja Europejska ogłasza okresowo konkursy na projekty typu Integrating Activities, których tematyka
jest zawarta w kolejnych Programach Pracy i ogłoszeniach o konkursie. Chodzi o wykorzystanie
istniejących infrastruktur. Polskie jednostki posiadające infrastruktury mogą podjąć się zorganizowania
sieci i koordynowania projektu albo przyłączyć się do powstającego konsorcjum. O finansowanie
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projektów mogą starać się sieci przynajmniej trzech infrastruktur
z trzech krajów członkowskich lub stowarzyszonych.
Każdy projekt musi obejmować trzy typy działań:






wzmacnianie sieci: np. koordynacja działań, tworzenie
wspólnych zasobów, standardów, baz danych, prowadzenie
szkoleń;
międzynarodowy dostęp (Transnational Access) do
infrastruktur uczestniczących w projekcie, a w przypadku
infrastruktury informatycznej – rozszerzenie zakresu usług
oferowanych naukowcom;
wspólne działania badawcze: np. prace nad nową generacją aparatury, testowanie nowych
metod doświadczalnych.

Każdy projekt typu Integrating Activities to sieć infrastruktur o podobnym charakterze. Część budżetu
projektu przeznaczona jest na pokrycie kosztów badań prowadzonych przez naukowców
przyjeżdzających z różnych krajów (także kosztów podróży i pobytu). Dzięki tego typu projektom kilkaset
infrastruktur badawczych w całej Europie zapewnia bezpłatny dostęp do zbiorów, baz danych,
specjalistycznego sprzętu, itp.

Jak skorzystać z bezpłatnych infrastruktur badawczych?
Infrastruktury badawcze udostępniane bezpłatnie w ramach projektów typu Integrating Activities to
m.in.:










urządzenia, zasoby, wirtualne platformy,
laboratoria i obserwatoria,
statki i samoloty badawcze,
kolekcje, zbiory muzealne, np. przyrodnicze,
banki genów, tkanek, itp.
parki narodowe, rezerwaty przyrody,
bazy danych,
biblioteki, archiwa,
infrastruktury
informatyczne
(superkomputery,
repozytoria)

Można z nich skorzystać przy realizacji prac badawczych. Co roku kilka tysięcy naukowców z całej
Europy, w tym kilkuset z Polski, korzysta z powyższych infrastruktur. W ramach projektów pokrywane są
nie tylko koszty prowadzenia badań i analiz na najlepszym sprzęcie, przeprowadzenie doświadczeń w
czołowych europejskich laboratoriach, czy dostęp do wielkich specjalistycznych zbiorów, ale również
koszty podróży i pobytu. Warunkiem skorzystania z bezpłatnego dostępu jest wyjazd do innego kraju UE.
Wyjazd może trwać od jednego tygodnia do trzech miesięcy.
Dział Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji
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Poszczególne projekty zamieszczają w bazie ogłoszenia o otwartych konkursach. Wnioski o dostęp do
infrastruktury można składać albo przez cały czas trwania projektu, albo w określonych terminach.
W przypadku dużego zainteresowania daną infrastrukturą, eksperci dokonują selekcji wniosków.
Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronach internetowych projektów,
które można znaleźć za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej projektu RICH
http://www.rich2020.eu/tas_calls w zakładce „Transnational Access Opportunities”. W podobny
sposób działa wyszukiwarka projektu EURORIS-Net+ http://www.euroris-net.eu/transnational-accessopportunities.

Czy można mieć wpływ na tematykę
konkursów w programie HORYZONT
2020?
Konkursy w ramach programu HORYZONT 2020
ogłaszane są cyklicznie. Ramy tematyczne konkursów
nakreślone są w tzw. Programach Pracy (Work
Programme). Składane przez Państwa wnioski
projektowe muszą wpisać się dokładnie w
proponowaną przez Komisję Europejską tematykę.
Aktualnie trwają konkursy z drugiego programu pracy na lata 2016-2017, zamknięty jest już program
pracy na kolejne dwa lata. Natomiast wciąż można mieć wpływ na kształt ostatniego już programu na
rok 2020. Jeśli chcieliby Państwo, aby Państwa tematyka badawcza znalazła się w ogłaszanych
konkursach, proponujemy skontaktować się z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów
Badawczych Unii Europejskiej - http://www.kpk.gov.pl, którego pracownicy uczestniczą w tworzeniu
powyższych dokumentów programowych.
W zakresie Zdrowia zachęcamy do kontaktu z Panią dr Ewą Szkiłądź, tel. 500-207-844, e-mail:
ewa.szkiladz@kpk.gov.pl

Birth day prize - nagroda Horyzont
Nagrody za innowacje w ramach programu Unii
Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji
„Horyzont 2020” to jedno z działań podejmowanych
przez Komisję Europejską, które służą premiowaniu
przełomowych rozwiązań technologicznych o dużym
znaczeniu dla społeczeństwa.
Celem konkursu o nagrodę „Birth day prize” jest zidentyfikowanie i wprowadzenie na rynek
innowacyjnych rozwiązań dotyczących zapobiegania śmierci i komplikacji podczas ciąży i porodu.
Nagroda Horizon zostanie przyznana za rozwiązanie, które najlepiej wykaże zmniejszenie chorobowości
i umieralności matki i/lub noworodków i/lub poronień podczas porodów. Rozwiązanie to będzie musiało
być oryginalne, bezpieczne i skalowalne. Wnioski o nagrodę „Birth day prize” można składać do 6
września 2017 r.
Szczegóły przyznawania nagród znajdują się w Rules of Contest.
Dział Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji
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OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11
Przypominamy, że jeszcze do 15 czerwca 2016 r. można składać wnioski do
Narodowego Centrum Nauki w czterech 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;
POLONEZ 2 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy
współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie SkłodowskaCurie COFUND.

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

Planowane konkursy NCN
15 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Nauki
planuje otwarcie następujących konkursów:






MAESTRO 8 - konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu
realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju
nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia
naukowe;
SONATA BIS 6 - konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu
naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które
uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z
wnioskiem;
HARMONIA 8 - konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy
międzynarodowej.

Warsztaty dla doktorantów z aplikowania w konkursie PRELUDIUM 11
W maju bieżącego roku Samorząd Doktorantów Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy współpracy
z pracownikami Działu Projektów, Programów Rozwojowych
i Innowacji SUM zorganizował cykl warsztatów dla doktorantów
naszej Uczelni z zakresu aplikowania o środki na badania naukowe
w konkursie Preludium 11 ogłoszonym przez Narodowe Centrum
Nauki w Krakowie. Celem ww. warsztatów było przybliżenie
regulaminu konkursu oraz zasad właściwego przygotowywania
wniosku o dofinansowanie.
Główny nacisk podczas warsztatów położono na praktyczne aspekty związane z procesem aplikowania
oraz wypełniania wniosków. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z systemem OSF, służącym do
Dział Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji
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rejestrowania i obsługi wniosków oraz omówienia z prowadzącymi wszelkich wątpliwości pojawiających
się w trakcie opracowywania pomysłów na własny projekt badawczy.
Pracownicy Działu Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji pragną złożyć podziękowania
przedstawicielom Samorządu Doktorantów SUM za możliwość przeprowadzenia szkoleń oraz wyrazić
nadzieję na dalszą owocną współpracę.
Zachęcamy jednocześnie do dalszego aktywnego aplikowania w ramach konkursów ogłaszanych przez
Narodowe Centrum Nauki.

DAAD na lata 2017-2018
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) do
30 czerwca 2016 r. zbierają wnioski o wprowadzenie tematów badawczych do wspólnego programu
wykonawczego na lata 2017-2018.
DAAD to program, który służy wspieraniu mobilności naukowców zgodnie z przepisami obowiązującymi
w obu państwach. Priorytetem jest pomoc młodym naukowcom (magistrantom, doktorantom
i naukowcom tuż po doktoracie). We wniosku należy przedstawić przewidywane dalsze przedsięwzięcia
badawcze będące rezultatem współpracy, np. przygotowywanie wniosku do europejskiej lub polskiej
agencji wspierającej badania naukowe. Program obejmuje wszystkie dziedziny nauki.
Warunkiem złożenia wniosku jest przygotowanie konkretnego przedsięwzięcia naukowego, którym
zajmują się wspólnie naukowcy obu krajów, możliwie w sposób komplementarny.
W ramach tego programu sfinansowane mogą być tylko koszty podróży i krótkich pobytów naukowców,
doktorantów, magistrantów (jeżeli praca magisterska jest częścią projektu) w kraju partnera. Całkowity
okres wspierania projektu wynosi 2 lata.
Informacja o konkursie - pdf

Konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Przypominamy o możliwości składania wniosków w ramach
konkursów ogłoszonych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
Programy współfinansowane są w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój (PO IR).
TEAM - finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych - termin składania
wniosków: 20.06.2016
Więcej informacji na stronie FNP: http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/
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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 - termin składania wniosków: 20.06.2016
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 - nabór rozpocznie się 15.08.2016, termin składania wniosków:
15.10.2016
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 - nabór rozpocznie się 15.08.2016, termin składania
wniosków: 15.10.2016
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 - nowy nabór rozpocznie się 15.09.2016,
termin składania wniosków: 15.11.2016
Więcej informacji na stronie FNP: http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/

Konferencja „Horyzont 2020 – gdzie jesteśmy
i dokąd zmierzamy – możliwości i wyzwania dla
Polski”
3 czerwca 2016 r. w Warszawie w Sali pod Kopułą Ministerstwa
Rozwoju Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizują konferencję
poświęconą podsumowaniu dotychczasowego udziału Polski w
programie HORYZONT 2020 oraz nakreśleniu możliwości
wykorzystania potencjału polskiej nauki i przemysłu w kolejnych latach trwania programu. Honorowy
patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju.
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli uczelni, instytucji naukowych, administracji publicznej
oraz przedsiębiorstw.
Więcej informacji na stronie Konferencji: http://konferencja2016.kpk.gov.pl/
Program konferencji - http://konferencja2016.kpk.gov.pl/program/
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Konferencja o biobankowaniu w czasach Big Data - 8 czerwca 2016
8 czerwca 2016 r. w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. „Warunki dopuszczalności
prowadzenia badań naukowych w biomedycynie. Biobanki: wyzwanie w czasach Big Data”.
Konferencja jest współorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych
UE.
Współczesna medycyna generuje olbrzymie ilości danych na temat leczonych pacjentów, pochodzących
m.in. z badań klinicznych, powszechnie dostępnych technik obrazowania, rejestrów medycznych i analiz
genomu ludzkiego. Big Data to zarówno wyzwanie jak i nowe możliwości. W trakcie konferencji podjęta
zostanie próba odpowiedzi na pytania: Jak najlepiej odpowiedzieć na wyzwania dot. wielkich baz danych
i jak najlepiej skorzystać z gromadzonych informacji? Omówione zostaną także zagadnienia dotyczące:
biobanków jako innowacyjnego narzędzia rozwoju biomedycyny, prawnych regulacji dotyczących
danych oraz europejskich doświadczeń i rekomendacji.
Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja za pośrednictwem strony
internetowej: http://formularze.wpia.uw.edu.pl/view.php?id=30919.
Program konferencji

Dzień Informacyjny Zdrowie w Warszawie
7 czerwca 2016 r. w Warszawie odbędzie się, organizowany
przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii
Europejskiej, Dzień Informacyjny dotyczący pierwszego
Wyzwania Społecznego SC1: „Zdrowie, zmiany demograficzne
i dobrostan”. W ramach spotkania przedstawiona zostanie
tematyka nowego konkursu. Spotkanie adresowane jest do
przedstawicieli instytucji naukowych, małych i średnich
przedsiębiorstw, przedstawicieli punktów kontaktowych,
jednostek publicznych.
Prelegentami będą między innymi: urzędnik Komisji Europejskiej Pan Charles Kessler (DG Research),
przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ekspert oceniający wnioski w Programie
Ramowym Horyzont 2020 Pani Profesor Urszula Demkow z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Na
spotkanie
obowiązuje
wcześniejsza
rejestracja,
dostępna
na
stronie
KPK:
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-zdrowie-zmiany-demograficzne-i-dobrostantematy-na-rok-2017
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Dzień Informacyjny Zdrowie i spotkanie brokerskie w Brukseli
W dniach 7-8 lipca 2016 r. w Brukseli Komisja Europejska organizuje Dzień Informacyjny poświęcony
konkursowi 2017 w obszarze Zdrowie oraz spotkanie brokerskie dotyczące konkursu z obszaru Zdrowie.
Spotkanie brokerskie umożliwia zainteresowanym uczestnikom przygotowanie konsorcjów,
poszukiwanie partnerów do projektów, ale również prezentację swojego pomysłu na projekt czy
doświadczenie swojego zespołu/firmy w ramach dwóch sesji tematycznych.
Rejestracja na spotkanie brokerskie rozpoczęła się 2 maja 2016 r. na stronie:
https://www.b2match.eu/HealthBE2016
Rejestracja na Dzień Informacyjny możliwa jest za pośrednictwem strony internetowej:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&lg=en&filter=ec&theme=0&period=2016&select
month=07

Stypendia na studia doktoranckie w Nowej Zelandii
Do 15 lipca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach programu New Zealand
International Doctoral Research Scholarships. Organizatorzy zapewniają trzyletnie
stypendium oraz pokrycie kosztów utrzymania przez cały czas trwania studiów
doktoranckich. Wnioskodawca we własnym zakresie pokrywa koszty otrzymania
wizy oraz podróży do Nowej Zelandii.
Studia doktoranckie mogą dotyczyć dowolnej dziedziny nauki pod warunkiem, że będą one realizowane
na jednej z wymienionych poniżej nowozelandzkich uczelni:









AUT University;
Lincoln University;
Massey University;
University of Auckland;
University of Canterbury;
University of Otago;
University of Waikato;
Victoria University of Wellington.

Na etapie składania wniosku, wnioskodawca musi przedstawić dokument potwierdzający nawiązanie
kontaktu z jedną z wymienionych powyżej uczelni. Warunkiem uczestnictwa w programie jest także
biegła znajomość języka angielskiego.
Strona internetowa New Zealand International
http://www.enz.govt.nz/our-services/scholarships/nzidrs.

Doctoral

Research
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PROJEKT
„Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia
jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów
i wychowawców”
W Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach trwa realizacja projektu
„Dzieciństwo bez próchnicy”. Dotychczas w ramach edukacji bezpośredniej
zorganizowano szkolenia w ponad 270 przedszkolach na terenie
województwa śląskiego. W zajęciach prowadzonych przez Edukatorów wzięło
udział 23 377 dzieci, co stanowi 162% pierwotnie zakładanej liczby.
Ponadto w dalszym ciągu trwa rekrutacja przedszkoli do edukacji pośredniej,
w ramach której organizowane są bezpłatne szkolenia dla nauczycieli
przedszkolnych. Harmonogram kolejnych szkoleń opublikowano na stronie
http://sum.edu.pl/szkolenia-pm.
Jednocześnie w okresie luty - maj 2016 r. zorganizowano już wszystkie
3 zaplanowane szkolenia dla pielęgniarek i położnych z tematów: „Choroba
próchnicowa u dzieci w wieku 0-5 lat w Polsce i na świecie” oraz „Opieka
stomatologiczna nad dzieckiem w wieku 0-5 lat – kryteria profilaktyki
i leczenia”.
Uczelnia przekazuje foldery informacyjno-edukacyjne oraz plakaty do szpitali,
przychodni pediatrycznych, gabinetów stomatologicznych oraz żłobków.
Zainteresowane placówki zapraszamy do zgłoszenia się do biura projektu celem otrzymania bezpłatnych
materiałów.
Przeszkolone dzieci
w ramach edukacji
pośredniej

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

Przeszkolone dzieci
w ramach edukacji
bezpśredniej
23377

35146
14400
22659

założenie
projektu

wskaźnik
osiągnięty

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

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

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

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

5) DAAD – 30 czerwca 2016
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_04/419aa27b25bbd7877d14e79d5232235a.pdf

6) Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 – 1 lipca 2016
http://www.ncbir.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr1npkpower312016/

7) IMI2 – 9 lipca 2016
http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-19

8) MSCA IF – 14 września 2016
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2224-msca-if2017.html

9) FIRST TEAM – 15 października 2016
http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/

10) HOMING – 15 października 2016
http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/

11) POWROTY – 15 listopada 2016
http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/
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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 – urlop macierzyński
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
Joanna Szrot, e-mail: jszrot@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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