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Szanowni Państwo,
Przesyłam kolejny numer newslettera Działu Projektów, Programów
Rozwojowych i Innowacji, w którym informujemy o wielu otwartych
konkursach na projekty międzynarodowe i krajowe oraz o możliwościach
wyjazdu na staże zagraniczne i szkolenia. Zachęcam szczególnie do analizy
warunków konkursu unijnego Teaming, w który angażuje się NCBR,
będącego szansą dla polskich jednostek naukowych na tworzenie centrów
doskonałości.
W Narodowym Centrum Nauki trwa nabór wniosków do konkursów
MAESTRO 8, SONATA BIS 6 i HARMONIA 8. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do
trzeciej edycji konkursu BIOSTRATEG, a także preselekcję wniosków do pierwszej fazy konkursu
Teaming. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczyna nabór wniosków do kolejnych edycji konkursów
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Warto przejrzeć tematykę
nowych konkursów ogłoszonych w programie HORYZONT 2020 w ramach wyzwania społecznego Health,
demographic change and wellbeing, konkurs na granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie Individual
Fellowships (IF), a także konkursy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na prestiżowe granty ERC
Starting Grants i ERC Advanced Grants. W najbliższym czasie można się jeszcze ubiegać o małe
i standardowe granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
W bieżącym numerze zamieszczamy również informacje nt. możliwości poszukiwania partnerów do
międzynarodowych konsorcjów projektowych w materiałach z Dnia Informacyjnego Zdrowie oraz
spotkania brokerskiego, udostępnionych na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
Wśród najnowszych osiągnięć pracowników naszej Uczelni należy wymienić sukces Pana Prof. dr hab. n.
med. Wojciecha Wojakowskiego, który w konsorcjum międzynarodowym złożył zwycięski projekt
ReGenHeart. Będzie to już drugi projekt SUM realizowany w ramach programu HORYZONT 2020 przez
zespół Pana Profesora z Kliniki Kardiologii III Katedry Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach.
Zachęcam 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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ReGenHeart – drugi projekt SUM w ramach HORYZONTU 2020
SUM otrzyma dofinansowanie z Komisji Europejskiej do projektu
„ReGenHeart – Clinical development and proof of principle testing of new
regenerative VEGF-D therapy for cost-effective treatment of refractory
angina A phase II randomized, double-blinded, placebo-controlled study”
w ramach programu HORYZONT 2020. Wniosek projektowy został złożony na konkurs H2020-SC1-2016RTD przez międzynarodowe konsorcjum złożone z 9 partnerów i koordynowane przez Kuopio University
Hospital z Finlandii. Projekt uzyskał wysoką ocenę merytoryczną i znalazł się na liście najlepszych
projektów, które zostaną sfinansowane ze środków unijnych.
Celem projektu będzie przeprowadzenie badania klinicznego II fazy u pacjentów z oporną na
standardowe leczenie przewlekłą dławicą piersiową za pomocą endomiokardialnego podania wektora
AdVEGF-D systemem NOGA.
Budżet projektu ReGenHeart dla SUM wyniesie 591 250 euro. Dofinansowanie wynosi 100%. Podpisanie
Umowy Grantowej nastąpi za około cztery miesiące, a realizacja projektu rozpocznie się na początku
2017 roku. W część kliniczną projektu ReGenHeart zaangażowany zostanie również Samodzielny
Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum
Medyczne im. Prof. Leszka Gieca, który będzie pełnił rolę powiązanej z SUM Strony Trzeciej.
Kierownikiem merytorycznym projektu w SUM jest Pan prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski,
Kierownik Kliniki Kardiologii III Katedry Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Jest to drugi
projekt Pana Profesora Wojakowskiego, obejmujący badania kliniczne, który będzie finansowany
w ramach programu HORYZONT 2020 i jeden z czterech projektów złożonych w 2016 roku.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Konkurs Marii Skłodowskiej-Curie Individual Fellowships (IF)
Naukowcy, którzy posiadają stopień doktora lub minimum 4 lata doświadczenia w pracy badawczej
mogą starać się o granty indywidualne w ramach konkursu Marii Skłodowskiej-Curie Individual
Fellowships (IF). Projekt można realizować w Europie lub w kraju trzecim, w instytucji goszczącej, która
deklaruje chęć przyjęcia naukowca. Wnioski można składać do 14 września 2016 r.
Do wyboru są dwa rodzaje grantów:
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, po
czym następuje 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 znajdują się na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów
Badawczych Unii Europejskich - http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10250.
Dział Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji
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Dokumentacja konkursowa:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2224msca-if-2017.html

ERC Advanced Grant
Do 1 września 2016 r. można składać wnioski o granty Europejskiej Rady ds.
Badań Naukowych, które wspierają najlepsze, innowacyjne projekty
badawcze, przygotowane przez doświadczonych, samodzielnych naukowców
o uznanym dorobku, mających już praktykę w kierowaniu zespołem.
Adresatami ERC Advanced Grants mogą być naukowcy ze stopniem doktora
lub wyższym i z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat.
Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Za ich realizację odpowiedzialny jest „główny
badacz” – lider stworzonego przez siebie zespołu badawczego. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu
mogą pochodzić z dowolnego kraju świata. Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego
badacza instytucji goszczącej (może to być instytucja macierzysta), która musi znajdować się w kraju
członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem H2020. Instytucja goszcząca lidera i jego zespół
zobowiązuje się do zapewnienia projektowi wsparcia. Projekt może trwać do 5 lat.
Wniosek przygotowuje zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją
goszczącą. Jedynym kryterium oceny projektu jest jakość naukowa: kwalifikacje i dorobek głównego
badacza oraz oryginalność pomysłu. Ocena jest dwustopniowa.
Projekty ERC (obecnie około 4500) oferują miejsca pracy naukowcom i doktorantom. Bieżąca oferta
dostępna jest na stronie EURAXESS (filtr ERC).
Więcej informacji nt. ERC Advanced Grants na stronie: https://erc.europa.eu/funding-andgrants/funding-schemes/advanced-grants
Pełna dokumentacja konkursowa dostępna w serwisie Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1161-erc2016-adg.html

ERC Starting Grant
18 października 2016 r. upływa termin składania wniosków na
konkurs ERC Starting Grant, czyli granty dla młodych
naukowców. Mogą się o nie starać naukowcy od 2 do 7 lat po
doktoracie, niezależnie od kraju pochodzenia. Natomiast
instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna
znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym
z programem Horyzont 2020. Wysoko cenione są projekty
interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego,
prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników,
a tematykę projektu określają sami wnioskodawcy. Pożądane
jest autorstwo przynajmniej jednej publikacji bez udziału promotora. Projekty mogą trwać do 5 lat,
a maksymalne finansowanie grantu wynosi 1,5 mln euro.
Dla osób zainteresowanych składaniem wniosków Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych
UE organizuje indywidualne, bezpłatne konsultacje. Zgłoszenia należy kierować pod adres
Wieslaw.Studencki@kpk.gov.pl.
Dział Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji
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30 września 2016 r. planowane jest spotkanie informacyjne, o którym będziemy informować na stronie
naszego Działu http://www.sum.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/dzial-ds-programowmiedzynarodowych.
Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/23804erc-2017-stg.html
Broszura na temat grantów ERC:
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/10/broszura_A5__podglad1.pdf

Harmonogram naboru wniosków o granty ERC
Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC – European Research Council) podała harmonogram naboru
wniosków w drugiej połowie 2016 r. i w 2017 roku. Budżet konkursów wyniesie 1,75 mld euro. Kwota
wystarczy na sfinansowanie ok. 1000 projektów.
Szczegóły naborów wniosków w konkursach ERC w 2016 i 2017 r. zawiera poniższa tabela:
Starting Grants

Consolidator Grants

Advanced Grants

ERC-2017-StG

ERC-2017-CoG

ERC-2017-ADG

Termin otwarcia naboru

26.07.2016

20.10.2016

16.05.2017

Termin zamknięcia naboru

18.10.2016

9.02.2017

31.08.2017

Budżet w mln euro
(planowana liczba grantów)

605

575

567

(415)

(320)

(245)

Identyfikator naboru

III konkurs BIOSTRATEG
Od 16 sierpnia 2016 r. trwa nabór wniosków w elektronicznym systemie OSF:
https://osf.opi.org.pl w trzecim konkursie BIOSTRATEG. Wnioski będzie
można składać do 30 września 2016 r. (do godz. 15:00).
Głównym celem Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu
międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach,
oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych
w ramach Programu. Trzeci konkurs w ramach Programu obejmuje cztery strategiczne obszary
problemowe:
1. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki
wodnej;
2. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
3. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
4. Leśnictwo i przemysł drzewny.
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Zadaniem programu jest stymulowanie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.
Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie
wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie
w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Programu.
Budżet NCBiR przeznaczony na dofinansowanie projektów wynosi 150 mln PLN.
Pytania związane z konkursem można kierować na adres e-mail: biostrateg@ncbr.gov.pl
Więcej informacji oraz pełna dokumentacja konkursowa na stronie internetowej NCBR
http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo--biostrateg/biostrateg-iii-konkurs/aktualnosci/art,4296,iii-konkurs-na-projekty-w-ramach-programustrategicznego-srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo-biostrateg.html

BIOSTRATEG - spotkanie informacyjne 23 sierpnia 2016
Informujemy, że 23 sierpnia br. w Warszawie (Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79) odbędzie się
spotkanie informacyjne dotyczące podstawowych warunków realizacji projektów w ramach III konkursu
programu strategicznego BIOSTRATEG. Spotkanie organizowane jest przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju.
Warunkiem
zgłoszenia
jest
przesłanie
wypełnionego
formularza
na
adres:
iga.majewska@ncbr.gov.pl w terminie do 18.08.2016 r. W temacie wiadomości należy wpisać
„spotkanie informacyjne BIOSTRATEG”. Więcej informacji na stronie: http://www.ncbir.pl/programystrategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/biostrateg-iiikonkurs/aktualnosci/art,4428,spotkanie-informacyjne-dotyczace-iii-konkursu-na-projekty-w-ramachprogramu-biostrateg.html
Spotkanie transmitowane będzie on-line w czasie rzeczywistym na stronie internetowej NCBR.gov.pl.

Nowe konkursy w programie HORYZONT 2020
28 lipca 2016 r. Komisja Europejska ogłosiła nowe konkursy na
projekty badawczo-innowacyjne w wyzwaniu społecznym Health,
demographic change and wellbeing:
SC1-PM-02-2017: New concepts in patient stratification - konkurs
dwuetapowy, termin naboru wniosków 4 października 2016
SC1-PM-03-2017: Diagnostic characterisation of rare diseases - konkurs jednoetapowy, termin naboru
wniosków 11 kwietnia 2017
SC1-PM-07-2017: Promoting mental health and well-being in the young - konkurs dwuetapowy,
termin naboru wniosków 4 października 2016
SC1-PM-08-2017: New therapies for rare diseases - konkurs dwuetapowy, termin naboru wniosków
4 października 2016
SC1-PM-10-2017: Comparing the effectiveness of existing healthcare interventions in the adult
population - konkurs dwuetapowy, termin naboru wniosków 4 października 2016
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SC1-PM-11-2016-2017: Clinical research on regenerative medicine - konkurs jednoetapowy, termin
naboru wniosków 11 kwietnia 2017
SC1-PM-20-2017: Methods research for improved health economic evaluation - konkurs
jednoetapowy, termin naboru wniosków 11 kwietnia 2017
Pozostałe otwarte konkursy jednoetapowe z terminem naboru wniosków upływającym 11 kwietnia
2017:
SC1-HCO-03-2017: Implementing the Strategic Research
Agenda on Personalised Medicine
SC1-HCO-07-2017: Global Alliance for Chronic Diseases
(GACD) prevention and management of mental disorders
SC1-HCO-08-2017: Actions to bridge the divide in European
health research and innovation
Przypominamy, że obowiązuje zmodyfikowana wersja
Programu Pracy:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617health_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-250716
Ważną zmianą jest wprowadzenie wymogu zapewnienia otwartego dostępu do danych badawczych dla
wszystkich nowych konkursów Horyzontu 2020. Normą ma stać się udostępnianie online danych
wykorzystywanych w realizacji projektów finansowanych z programu. Dzięki temu zwiększona zostanie
konkurencyjność i transparentność prowadzenia badań naukowych. Wpłynie to również na
przyspieszenie innowacyjności, wsparcie rozwoju współpracy, a także pomoże uniknąć powielania
działań.
Więcej informacji w komunikacie KE:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-250716.

Nabór ekspertów do oceny programu Horyzont 2020
Komisja Europejska poszukuje ekspertów do przeprowadzenia
śródokresowej oceny efektów programu Horyzont 2020.
Powołana zostanie grupa dwunastu ekspertów, którzy ocenią
dotychczasową realizację programu Horyzont 2020 i wypracują
rekomendacje wyznaczające kierunek przyszłych badań
i innowacji w Unii Europejskiej.
Ekspertami mogą zostać przedstawiciele świata akademickiego i naukowego. Zgłoszenia należy przesyłać
do 9 września br. Rozpoczęcie prac grupy ekspertów przewidziane jest na styczeń 2017 r.
Więcej informacji w komunikacie KE:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/high-level-group_en.pdf
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Dzień informacyjny Zdrowie – materiały
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją Dnia Informacyjnego Horizon 2020 „Health, demographic
change and wellbeing”, który odbył się 8 lipca 2016 r. w Brukseli i dotyczył nowych tematów
ogłoszonych w ramach programu HORYZONT 2020:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=314FDE2A-B120-5C110BC24DEE2CA8115E
Na stronie wydarzenia dostępna jest m.in. lista uczestników spotkania oraz transmisja poszczególnych
sesji, w tym sesji dotyczącej medycyny regeneracyjnej.
Dodatkowo na stronie http://ec.europa.eu/research/health/index.cfm?pg=newspage&item=160714
można zapoznać się z wszystkimi prezentacjami, przedstawionymi w trakcie dnia informacyjnego,
a w zakładce „Funded Projects” z dotychczas finansowanymi projektami według różnej tematyki
badawczej.

Dla szukających partnerów
Projekty w programie HORYZONT 2020 mogą składać
wyłącznie międzynarodowe konsorcja, co wiąże się
z koniecznością znalezienia co najmniej 3 partnerów
z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych.
Możliwości wyszukiwania partnerów do projektu jest
bardzo wiele, niektóre z nich opisane są na stronie Działu
Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji SUM:
http://www.sum.edu.pl/poszukiwanie-partnerow.
Warto również przejrzeć materiały udostępnione na stronie internetowej spotkania brokerskiego
Horizon 2020 Health Partnering Day 2016, które odbyło się 7 lipca 2016 r. w Brukseli https://www.b2match.eu/HealthBE2016. Dla tych z Państwa, którzy nie uczestniczyli w spotkaniu,
a którzy poszukują partnerów do swoich projektów bądź szukają konsorcjum, do którego można się
dołączyć, przydatne będą materiały dostępne na stronie wydarzenia:


relacja internetowa z wszystkich sesji porannych
- sesja plenarna i sesja równoległa 1 (Health personalised mediciene topics)
- sesja równoległa 2 (Health-related topics: ICT, SSH and Food Security)




prezentacje wygłoszone na spotkaniu oraz wszystkie zgłoszone prezentacje (flash presentations) https://www.b2match.eu/healthbe2016/pages/13365-flash-presentations
wszystkie profile uczestników spotkania wraz z ich ofertami współpracy i danymi kontaktowymi https://www.b2match.eu/HealthBE2016/participants

Propozycje wspólnego składania wniosku zamieszczone zostały przez różne instytucje europejskie,
a potencjalnych partnerów można wyszukiwać np. według konkretnych tematów konkursowych (Areas
of Activity), według krajów lub typu organizacji.
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Teaming – konkurs na tworzenie polskich centrów doskonałości
Komisja Europejska ogłosiła drugą edycję konkursu Teaming
for Excellence Phase 1, skierowanego do instytucji
naukowych, w tym uczelni, które w konsorcjach
z zagranicznymi
ośrodkami
utworzą
nowe
centra
doskonałości oraz wzmocnią potencjał już istniejących.
Partnerstwo będzie polegało na wspólnym wprowadzaniu do
nowego Centrum Doskonałości dobrych praktyk dotyczących
organizacji pracy, komercjalizacji wyników prac badawczych
i prowadzenia badań. Partnerem zagranicznym może być
organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę na najwyższym światowym poziomie, która
posiada duży dorobek w zakresie badań aplikacyjnych oraz spełnia najwyższe standardy pracy
i organizacji w jednostce.
Teaming for Excellence jest jednym z kluczowych instrumentów inicjatywy Unii Europejskiej –
„Upowszechnianie doskonałości, poszerzanie uczestnictwa” w ramach programu Horyzont 2020
(Spreading Excellence and Widening Participation). Celem tej inicjatywy jest pełne wykorzystanie
europejskiego potencjału badawczego, dbanie o to, by korzyści z gospodarki opartej na innowacjach były
jak największe oraz szeroko rozpowszechniane w całej Unii, zgodnie z zasadą doskonałości.
Z założeniami konkursu można zapoznać się w Programie Pracy na stronie internetowej Komisji
Europejskiej pod linkiem:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617sewp_en.pdf
Konkurs składa się z dwóch faz. W pierwszej fazie konkursu można otrzymać do 0,4 miliona euro na
opracowanie w ciągu 12 miesięcy szczegółowego biznes planu określającego obszar, zakres i sposób
funkcjonowania nowego lub udoskonalanie istniejącego centrum doskonałości. Należy podkreślić
w biznes planie współpracę zagraniczną i możliwości kontynuowania jej po zakończeniu finansowania
ze środków UE. Druga faza konkursu może trwać do 7 lat i obejmuje etap tworzenia i prowadzenia
nowej jednostki naukowej, na który można przeznaczyć do 15 mln euro.
Wnioski w konkursie WIDESPREAD-04-2017 – Teaming Faza I można składać do 15 listopada 2016 r.

Preselekcja polskich wniosków do konkursu
„Teaming for Excellence”
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło preselekcję
polskich wniosków do konkursu Teaming for Excellence Phase 1. Propozycje projektów muszą być
zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji:
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_ko
nkurs_2015/7_wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji.pdf
W ramach ogłoszonej preselekcji NCBR wyłoni najlepsze propozycje projektów, które zostaną złożone
w konkursie „Teaming for Excellence WIDESPREAD-04-2017: Teaming Phase 1”. Wybranym propozycjom
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projektów NCBR zapewni wsparcie merytoryczne. Ponadto NCBR wejdzie w skład konsorcjum
projektowego w charakterze koordynatora projektu.
Niezbędne jest posiadanie listów poparcia od partnerów zagranicznych, które są obligatoryjnym
załącznikiem do wniosku składanego w ramach preselekcji przeprowadzanej przez NCBR.
Regulamin konkursu:
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_miedzynarodowe/t4ex/regulamin_konku
rsu.pdf
Kryteria oceny formalnej i merytorycznej:
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_miedzynarodowe/t4ex/kryteria_oceny_o
ceny_formalnej_i_merytorycznej_2.pdf
Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia wniosku:
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_miedzynarodowe/t4ex/wykaz_dokument
ow_wymaganych_do_zlozenia_wniosku.pdf
Wzór propozycji projektu dostępny na stronie internetowej:
http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,4433,preselekcja-polskich-wnioskow-do-konkursu-teamingfor-excellence.html
Do preselekcji dopuszczone zostaną propozycje projektów, które wpłyną do NCBR w terminie do
31 sierpnia 2016 r., dlatego prosimy o wcześniejszy kontakt z Działem Projektów, Programów
Rozwojowych i Innowacji oraz przysyłanie przygotowanych propozycji projektów (na załączonym
wzorze) najpóźniej do 29 sierpnia br. na adres: pobloj@sum.edu.pl.

Dzień informacyjny Teaming Faza 1
23 sierpnia 2016 r. w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbędzie się
dzień informacyjny "Teaming Faza 1". Wydarzenie organizowane jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Podczas spotkania zostaną
przedstawione zasady konkursu WIDESPREAD-04-2017 – Teaming Faza I oraz praktyczne wskazówki
dotyczące procesu aplikowania, jak również naboru w procesie preselekcji prowadzonej przez NCBR. Na
spotkanie
obowiązuje
rejestracja
za
pośrednictwem
strony
internetowej
KPK
http://www.kpk.gov.pl/?p=32096.

Otwarte konkursy NCN
Do 15 września br. można składać wnioski w Narodowym Centrum Nauki do
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;
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HARMONIA 8 - konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 czerwca 2016 r. dostępne
są w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków.

Konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
15 sierpnia 2016 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nowy nabór
projektów do konkursów FIRST TEAM oraz HOMING. Programy
współfinansowane będą w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój (PO IR).
Celem programu FIRST TEAM jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie
pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów na
wczesnych etapach kariery naukowej 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.
Natomiast program HOMING ma na celu rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania
przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów
z całego świata, ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego
pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej
innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.
Więcej informacji na stronie FNP: http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/stypendia/

Granty Funduszu Wyszehradzkiego
Przypominamy, że do 1 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach dwóch konkursów,
organizowanych przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki: małe granty i standardowe granty.
W ramach zgłaszanych projektów, można ubiegać się o finansowanie następujących działań:







współpraca kulturalna;
współpraca naukowa i badania naukowe;
edukacja;
wymiana młodzieży;
współpraca transgraniczna;
promocja turystyki.

Dofinansowanie do małych grantów, które mogą trwać nie więcej niż 6 miesięcy, może wynieść
maksymalnie 6 000 euro. Standardowe granty, których czas trwania może wynosić do 12 miesięcy, mogą
otrzymać co najmniej 6 001 euro. Zalecane jest by budżet tego typu projektów wynosił od 10 000 euro
do 15 000 euro. Wkład finansowy Funduszu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu.
Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą z wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej
(Polska, Czechy, Słowacja i Węgry). W przypadku niewielkich dotacji do projektów mogą być
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zaangażowane trzy spośród czterech państw z Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku współpracy
transgranicznej, o grant mogą ubiegać się uczestnicy z dwóch krajów.
Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu on-line. Konieczne jest także
przesłanie wersji papierowej wniosku. Wnioski mogą składać osoby fizyczne oraz organizacje.
Więcej informacji na stronie internetowej Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego:
http://visegradfund.org/grants/small-grants/
http://visegradfund.org/grants/standard-grants/

Nabór kandydatów na członków Rady NCBR
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór kandydatów na członków Rady Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju oraz zwrócił się z prośbą do środowisk naukowych oraz społecznogospodarczych i finansowych o wskazanie kandydatów na członków Rady. Kandydatów można zgłaszać
w terminie do 16 września 2016 r. na adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament
Innowacji i Rozwoju, ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Rada NCBR”. Szczegółowe
informacje o ogłoszonym naborze na członków Rady NCBR dostępne są na stronie Ministerstwa http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nabor-kandydatow-na-czlonkow-rady-narodowego-centrumbadan-i-rozwoju.html.

Konkurs pn. „Forum Młodych Innowatorów” – od pomysłu do przemysłu
Informujemy o dodatkowym naborze wniosków w konkursie „Forum Młodych Innowatorów”, który
będzie trwał do 10.10.2016 r. Konkurs organizowany jest z inicjatywy Grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle ZAK
S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Park Przemysłowy Metalchem” z siedzibą w Opolu,
„Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym” oraz Klastrem Chemii Specjalistycznej Chem-Ster.
Celem Konkursu jest identyfikacja i przygotowanie
innowacyjnych pomysłów z zakresu nowoczesnych
technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii i energetyki.
Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych,
innowacyjnych pomysłów młodych innowatorów, które mają
potencjał wdrożeniowy. Pomysły zostaną wybrane w ramach
ogólnopolskiego Konkursu przez powołaną Komisję
Konkursową. Tym samym promowane będą nowe idee
mające szanse praktycznego zastosowania w przemyśle.
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne lub zespół uczestników. Wnioski konkursowe można
składać w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci
i doktoranci do 30 roku życia.
Aneks do Regulaminu Konkursu
Strona internetowa konkursu: http://konkurs-ntkm.pl/

Dział Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji

Strona 11

2016

Newsletter nr 12

Stypendia zagraniczne
Meksyk - stypendia w ramach programu Visitting Professor dla osób po doktoracie
Termin składania wniosków: 15 września 2016 r.
Szczegóły na stronie:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/101340/Visiting_Professor.pdf
Japonia - stypendia Canon Foundation dla doktorantów i osób po doktoracie
Termin składania wniosków: 15 września 2016 r.
Szczegóły na stronie: http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships
Turcja - stypendia TUBITAK dla doktorantów i osób po doktoracie
Termin składania wniosków: 7 października 2016 r.
Szczegóły na stronie:
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/internationalprogrammes/2216/content-scope-of-the-support
USA - stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla doktorantów i osób po doktoracie
Termin składania wniosków: 14 października 2016 r.
Szczegóły na stronie: http://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/
Włochy - europejski program doktorski – żywność i zdrowa dieta
Termin składania wniosków: 24 października 2016 r.
Szczegóły na stronie: http://repeat.unite.it/Engine/RAServePG.php/P/25021REP0407

Projekt „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku
zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich
rodziców, opiekunów i wychowawców”
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach przeprowadził już 15 z 17
zaplanowanych szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych w ramach edukacji
pośredniej projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”. Pozostałe dwa szkolenia odbędą
się we wrześniu w Katowicach oraz w Częstochowie. Dzięki materiałom otrzymanym
po szkoleniu, liczba dzieci objętych projektem to 28 409, co stanowi 80,83%
pierwotnie zakładanej liczby.
Dobiega końca realizacja projektu w ramach edukacji bezpośredniej. Edukatorzy
prowadzili zajęcia w 286 placówkach przedszkolnych, podczas których przeszkolili
23 690 dzieci, co daje 164,51% planowanej ilości.
Uczelnia w dalszym ciągu 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.
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) Teaming for Excellence – preselekcja wniosków - 31 sierpnia 2016
http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,4433,preselekcja-polskich-wnioskow-do-konkursu-teaming-forexcellence.html

2) ERC Advanced Grants – 1 września 2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1161-erc-2016adg.html

3) Visegrad Fund - Small grants – 1 września 2016
http://visegradfund.org/grants/small-grants/

4) Visegrad Fund - Standard grants – 1 września 2016
http://visegradfund.org/grants/standard-grants/

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

6) MAESTRO 8, SONATA BIS 6, HARMONIA 8 – 15 września 2016
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

7) BIOSTRATEG – 30 września 2016
http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo--biostrateg/biostrateg-iii-konkurs/aktualnosci/art,4296,iii-konkurs-na-projekty-w-ramach-programustrategicznego-srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo-biostrateg.html

8) H2020-SC1-2016-2017 – konkursy programu HORYZONT 2020 – 4 października 2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-20162017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc

9) ERC Starting Grants – 18 października 2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/23804-erc-2017stg.html

10) Teaming for Excellence Phase 1 – 15 listopada 2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/23532widespread-04-2017.html
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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 Izabela Kałuża, e-mail: ikaluza@sum.edu.pl
Programy ramowe, HORIZON 2020, Programy Zdrowia UE:
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 – urlop macierzyński
mgr inż. Joanna Makuch, e-mail: jmakuch@sum.edu.pl
mgr Karolina Habdas, e-mail: khabdas@sum.edu.pl
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