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Szanowni Państwo,
Przesyłam trzynasty już numer newslettera Działu Projektów, Programów
Rozwojowych i Innowacji, w którym piszemy o konkursach na projekty
międzynarodowe i krajowe oraz o możliwościach wyjazdu na staże
zagraniczne.
W Narodowym Centrum Nauki otwarte są konkursy OPUS 12, PRELUDIUM
12 i SONATA 12, a także ostatnia edycja konkursu POLONEZ 3 dla
naukowców przyjeżdzających z zagranicy, chcących realizować projekty
w polskich jednostkach. NCN zapowiada również otwarcie nowego konkursu
pod nazwą UWERTURA dla osób planujących składanie wniosków o granty ERC na odbycie staży
w jednostkach realizujących takie granty. Natomiast NCBiR ogłosi wkrótce nabór do kolejnej edycji
konkursu ERA-NET EuroNanoMed III.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi ciągły nabór wniosków w ramach programu
DIALOG mający na celu wspieranie wymiany wiedzy, pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, tworzenia
platform współpracy, a także rozwijania dialogu w latach 2016-2019.
Młodzi doktoranci z udokumentowanym dorobkiem naukowym mogą starać się o stypendia DAAD.
Informujemy także o innych otwartych konkursach na staże i stypendia zagraniczne dla doktorantów
i młodych naukowców.
Zachęcam do zapoznania się z ostatnimi tematami konkursowymi z dziedziny Zdrowia ogłoszonymi
w ramach programu HORYZONT 2020 na rok 2017 oraz nowymi tematami ogłoszonymi w ramach 10.
Konkursu Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI2). Przedstawiamy również możliwości aplikowania
w konkursie programu HORYZONT 2020 z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego, w którym mogą
odnaleźć swoje pole badawcze jednostki naszej Uczelni. Wśród innych projektów składanych
w międzynarodowych konsorcjach warto zwrócić uwagę na granty ITN – międzynarodowe sieci
szkoleniowe, ukierunkowane na innowacyjne szkolenie młodych naukowców.
Zwracam również uwagę na zmianę regulaminu ubiegania się granty Międzynarodowego Funduszu
Wyszehradzkiego, który daje możliwości sfinansowania konferencji, warsztatów czy szkoleń w ramach
współpracy krajów grupy wyszehradzkiej.
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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MSCA ITN – otwarty konkurs
Do 10 stycznia 2017 r. można składać wnioski o finansowanie projektów w ramach konkursu MSCA
Innovative Training Networks (ITN). Projekty trwające do 4 lat są składane przez międzynarodowe
konsorcjum instytucji, które następnie w otwartych i przejrzystych konkursach (ogłaszanych między
innymi na Portalu EURAXESS) zatrudniają początkujących naukowców na okres od 3 do 36 miesięcy.
W ramach projektu można organizować konferencje, szkoły letnie i specjalistyczne kursy, otwarte także
dla naukowców i instytucji spoza konsorcjum projektu.
Kompleksowe szkolenia początkujących naukowców
realizowane przez międzynarodowe i interdyscyplinarne
zespoły badawcze z udziałem sektora pozaakademickiego
mają, z jednej strony, wspierać rozwój potencjału ludzkiego
europejskich instytucji i przyczyniać się do ustrukturyzowania
szkoleń doktorantów, z drugiej zaś zwiększać możliwości
zatrudnienia indywidualnych naukowców na zróżnicowanym
rynku pracy.
W ramach konkursu są 3 typy projektów:


European Training Networks (ETN) - minimalne konsorcjum to trzy instytucje znajdujące się w trzech
różnych krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020;



European Industrial Doctorates (EID) - konsorcjum składa się z minimum dwóch instytucji, które (1)
znajdują się w dwóch różnych krajach członkowskich i stowarzyszonych z H2020 oraz (2) pochodzą
z różnych sektorów, przy czym instytucja akademicka musi mieć uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora;



European Joint Doctorates (EJD) - konsorcjum to minimum trzy instytucje z trzech różnych krajów
członkowskich lub stowarzyszonych z H2020 i uprawnionych do nadawania stopnia naukowego
doktora.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn2017.html

UWERTURA – staże zagraniczne w zespołach realizujących granty ERC
15 grudnia 2016 r. Narodowe Centrum Nauki (NCN) rozpocznie nabór wniosków do nowego konkursu
pn. UWERTURA, który jest wynikiem współpracy NCN z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC)
w ramach programu Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees. W ramach programu organizowane
będą staże w zespołach naukowych realizujących granty ERC w różnych krajach europejskich, co
umożliwi międzynarodową wymianę naukowców. Inicjatywa ma wzmocnić pozycję naukową
kandydatów do grantów ERC i stworzyć im możliwość zdobycia cennego doświadczenia
w międzynarodowym systemie grantowym.
W ramach konkursu UWERTURA 1 NCN sfinansuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym
zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC, pod warunkiem, że osoba realizująca
staż wystąpi z wnioskiem o grant ERC w terminie do 18 miesięcy od dnia jego zakończenia.
Niewywiązanie się z obowiązku złożenia wniosku o grant ERC w wymaganym terminie, skutkuje zwrotem
całości środków przyznanych jednostce naukowej w ramach konkursu.
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Staż może być realizowany przez osoby, które:






posiadają co najmniej stopień naukowy doktora,
są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej (tzn. dotyczy wszystkich
pracowników SUM, którzy spełniają pozostałe warunki konkursu)
realizowały lub realizują w charakterze kierownika projekt badawczy finansowany w ramach
konkursów NCN,
nie są laureatami konkursu ERC,
wystąpią w roli kierownika projektu we wniosku składanym do ERC.

Wnioski mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych
w wykazie paneli NCN. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2017 r.
Więcej informacji na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/uwertura

Granty ERC
Granty ERC, przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council ERC), wspierają twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko
cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych
odkryć i przełomowych wyników. Nie ma tu znaczenia klasyczny podział na badania podstawowe
i stosowane, natomiast ważne, aby badania miały charakter poznawczy, pionierski i przekraczały obecne
granice wiedzy (frontier research). Temat badawczy proponuje naukowiec (Principal Investigator) i to on
w porozumieniu z Instytucją Goszczącą (Hosting Institution), w której wykonywany będzie projekt,
składa wniosek konkursowy. Lider może pracować samodzielnie bądź stworzyć zespół, w zależności od
dziedziny naukowej i specyfiki projektu.
Z budżetu projektu można pokryć wszelkie niezbędne koszty: wynagrodzenia dla lidera i członków
zespołu, badań, aparatury (zgodnie z zasadami amortyzacji), odczynników, podróży, publikacji, opłat
konferencyjnych, zleceń zewnętrznych, itp. oraz koszty pośrednie instytucji goszczącej.
Finansowane są trzy rodzaje grantów badawczych:




ERC Starting Grant – dla początkujących naukowców, 2-7 lat po
doktoracie: do 1,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat,
ERC Consolidator Grant – dla naukowców u progu samodzielności
badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro na projekt
trwający do 5 lat,
ERC Advanced Grant – dla naukowców doświadczonych, o
uznanym dorobku naukowym: do 2,5 mln euro na projekt trwający
do 5 lat.

W tym roku polskim naukowcom udało się wywalczyć aż trzy prestiżowe granty, finansowane przez
Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach konkursu dla młodych uczonych. To dotychczas
najlepszy wynik programu Horyzont 2020.
Najbliższe terminy konkursów:
ERC-2017-CoG – 9 lutego 2017
ERC-2017-ADG – 31 sierpnia 2017
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10. konkurs IMI2
Wkrótce zostanie ogłoszony 10. konkurs Inicjatywy Leków
Innowacyjnych (IMI2), w którym przewidziano tematy dotyczące
hipoglikemii, raka prostaty, bólu, badań klinicznych dzieci, hodowli
komórek, genów rodzinnych, pacjentów i autyzmu. Planowany termin
składania wniosków do 1. etapu to 24 stycznia 2017 r.
Wniosek składa międzynarodowe konsorcjum badawcze, w skład którego wchodzą: uniwersytety,
instytuty badawcze, MŚP (do 500 mln euro obrotu rocznie), regulatorzy, organizacje pacjenckie itd., czyli
wszystkie niezbędne strony do właściwej realizacji badań za wyjątkiem tzw. big pharma, której
zainteresowani przedstawiciele włączają się do projektu dopiero w 2. etapie wniosku. Proces
aplikowania jest dwuetapowy, a do drugiego etapu przechodzi tylko jeden najlepszy projekt.
Tematy w najbliższym konkursie będą następujące:


Understanding hypoglycaemia: the underlying mechanisms and addressing clinical determinants
as well as consequences for people with diabetes by combining databases from clinical trials



How big data could support better diagnosis and treatment outcomes for prostate cancer



Improving the care of patients suffering from acute or chronic pain (ten temat składa się
z 3 podtematów)
3A : Using patient reported outcome measures to improve the management of acute and chronic
pain (PROMs)
3B : Improving the translatability of pharmacodynamic biomarkers in pain pathways of healthy
subjects and preclinical species (BIOM)
3C: Improving translation in chronic pelvic pain (PCC)



Creation of a pan-European paediatric clinical trials network



Biomanufacturing 2020: Development of innovative high throughput analytical tools and
methods to characterize cell culture fluid during development and commercial cell culture
processes



Unlocking the solute carrier gene-family for effective new therapies



Enhanced patient voice in medicines lifecycle



Precision medicines approaches in autism spectrum disorders

Więcej informacji na stronie: http://www.imi.europa.eu/content/future-topics
Polecamy specjalnie utworzone platformy, przez które można poszukiwać partnerów do projektów IMI:
http://www.imi.europa.eu/content/partner-search
http://www.imi-partnering.eu/
Warto również zapoznać się z realizowanymi projektami, które uzyskały dofinansowanie w poprzednich
konkursach:
http://www.imi.europa.eu/content/ongoing-projects
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Ostatnie konkursy w obszarze Zdrowia programu
HORYZONT 2020 na 2017 rok
W wyzwaniu społecznym Health, demographic change and wellbeing
programu HORYZONT 2020 otwarty jest jeszcze konkurs na projekty
badawczo-innowacyjne w następujących tematach:
SC1-PM-03-2017: Diagnostic characterisation of rare diseases
SC1-PM-11-2016-2017: Clinical research on regenerative medicine
SC1-PM-20-2017: Methods research for improved health economic evaluation
Jest to konkurs jednoetapowy z terminem naboru wniosków upływającym 11 kwietnia 2017 r.
W konkursie mogą wziąć udział konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 jednostek
z 3 różnych krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych. Wnioski składa się w wersji elektronicznej za
pośrednictwem serwisu Participant Portal.

Bezpieczeństwo żywnościowe w programie HORYZONT 2020
W ramach otwartego konkursu H2020-SFS-2016-2017 w obszarze „Bezpieczeństwo żywnościowe,
zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” Komisja
Europejska zamieściła dwa tematy dotyczące żywienia:
SFS-39-2017: How to tackle the childhood obesity epidemic? – temat dotyczący walki z otyłością wśród
dzieci, uwzględniający wielodziedzinowe podejście do problemu
SFS-40-2017: Sweeteners and sweetness enhancers – temat dotyczący m.in. zdrowia, otyłości
i aspektów bezpieczeństwa
Na obydwa tematy wnioski składa się w procedurze dwuetapowej, w międzynarodowych
wielodyscyplinarnych konsorcjach. Termin naboru do pierwszego etapu mija 14 lutego 2017 r. Do
drugiego etapu (termin naboru 13 września 2017 r.) przejdą tylko wnioski, które uzyskają wysoką ocenę
merytoryczną i przekroczą próg kwalifikowalności.
Opis wyzwań, celów i oczekiwanych rezultatów dla powyższych tematów znajduje się na stronach 75-77
Programu Pracy dostępnego na stronie:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617food_en.pdf

Teaming – konkurs na tworzenie polskich centrów doskonałości
Przypominamy, że do 15 listopada 2016 r. można składać wnioski do Komisji Europejskiej na konkurs
Teaming for Excellence Phase 1, skierowany m.in. do uczelni, które w konsorcjach z zagranicznymi
ośrodkami utworzą nowe centra doskonałości oraz wzmocnią potencjał już istniejących. Partnerem
zagranicznym może być organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę na najwyższym
światowym poziomie, posiadająca duży dorobek w zakresie badań aplikacyjnych i spełniająca najwyższe
standardy pracy i organizacji w jednostce.
Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespr
ead-04-2017.html
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Planowane ogłoszenie konkursu ERA-NET EuroNanoMed III
Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapowiedziało ogłoszenie w listopadzie 2016 r.
wspólnego konkursu na projekty badawcze w ramach inicjatywy EuroNanoMed III. Zakres konkursu
będzie dotyczyć nanomedycyny, a tematyka zgłaszanych projektów powinna wpisywać się
w następujące obszary badawcze:




Regenerative medicine
Diagnostics
Targeted delivery systems.

O dofinansowanie z Centrum będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa i jednostki naukowe
zarejestrowane w Polsce pod warunkiem udziału polskiego przedsiębiorstwa w konsorcjum
międzynarodowym składającym wniosek. Przewidywany termin naboru wstępnych wniosków
konkursowych to 16 stycznia 2017 r.
Ogłoszenie o konkursie:
announcement_vf2.pdf

http://www.euronanomed.net/wp-content/uploads/ENMIII_2017_pre-

Więcej informacji na stronie Programu: http://www.euronanomed.net/joint-calls/8th-joint-call-2017/

Zapowiedź konkursu
MINIATURA
Od kwietnia 2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków do nowego konkursu Narodowego Centrum
Nauki pod nazwą MINIATURA, który będzie wspierał osoby realizujące pojedyncze działania naukowe
z zakresu badań podstawowych.
Adresatami konkursu MINIATURA mogą być osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie
do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, nie kierowały i nie kierują realizacją projektu
badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia
naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.
Czas trwania działania naukowego w konkursie może wynosić maksymalnie 12 miesięcy. Planowana
wysokość finansowania pojedynczego działania to od 5000 do 50 000 zł, natomiast wysokość kosztów
pośrednich nie więcej niż 10% kosztów bezpośrednich.
W konkursie nie przewiduje się wynagrodzeń i stypendiów naukowych z wyjątkiem wynagrodzeń
wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie. Nie
będzie również możliwości zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej,
urządzeń i oprogramowania.
Nabór w konkursie MINIATURA prowadzony będzie w sposób ciągły.
Więcej informacji
miniatura

na

stronie:

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-10-21-zapowiedz-konkursu-
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Otwarte konkursy NCN
Do 15 grudnia 2016 r. Narodowe Centrum
Nauki prowadzi nabór wniosków do konkursów:
OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowobadawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
Szczegóły na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus12
PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Szczegóły na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium12
SONATA 12 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
posiadające stopień naukowy doktora.
Szczegóły na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata12
Zachęcamy do sprawdzenia kwalifikowalności kosztów w projektach badawczych finansowanych przez
NCN - https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwalyrady/2015/2015_09_10_koszty_w_projektach_NCN.pdf

3. edycja konkursu POLONEZ – ostatnia szansa
15 września 2016 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło ostatnią edycję konkursu POLONEZ na projekty
badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy, współfinansowanego z programu
ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND.
W konkursie mogą wziąć udział naukowcy przyjeżdżający z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania
naukowe w polskich jednostkach. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie stopnia doktora lub
przynajmniej 4 lat doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy. Ponadto osoba
składająca wniosek nie może w okresie 3 lat przed terminem ogłoszenia konkursu mieszkać, pracować
ani studiować w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.
Zasady konkursu POLONEZ zostały szczegółowo omówione w newsletterze nr 9 dostępnym na stronie
internetowej http://www.sum.edu.pl/newsletter-dpprii
Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2016 r.
Więcej informacji na stronie:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez3
Prezentacja nt. konkursu:
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2016-10-17-POLONEZ3-prezentacja.pdf
Partner Search Tool - https://ncn.gov.pl/partners/polonez/
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DIALOG – konkurs w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
Informujemy, że trwa konkurs na finansowanie projektów wspierających wymianę wiedzy, pomysłów
i innowacyjnych rozwiązań, tworzenia platform współpracy, a także rozwijania dialogu w latach 20162019.
Adresatami programu są jednostki naukowe, podmioty działające na rzecz nauki, konsorcja. Wnioski
mogą być składane w dowolnym terminie do 30 czerwca 2019 r.
Program obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:
1. Doskonałość naukowa
2. Nauka dla innowacyjności
3. Humanistyka dla rozwoju
Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między
podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.
Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:





implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności
prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną
ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;
pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką
a gospodarką;
wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi od 100 000 zł do 2 000 000 zł.
Ogłoszenie o konkursie:
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_07/5432a064558218d684895c5821feb106.pdf
Więcej informacji na stronie MNiSW http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html

Drugi konkurs na współpracę z Turcją
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji
(TÜBİTAK) ogłosiło drugi konkurs polsko-turecki. Termin składania wniosków upływa 23 listopada
2016 r. NCBR przeznaczy kwotę 5 000 000 zł na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które
zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej. Maksymalna wysokość
dofinansowania z NCBR dla polskich wnioskodawców to 850 tys. zł na jeden projekt.
Wnioski mogą być składane w trzech obszarach tematycznych: ICT, Energy oraz Health and Life Sciences,
przy czym ostatni obejmuje następujące zagadnienia:





Basic and clinical medicine
Vaccination technologies
Medicine (medication) technologies
Biomaterials
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Biomedical technologies
E-health
Diagnostics

Ogłoszenie o konkursie http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_miedzynarodowe/wspolpraca_dwustron
na/turcja/ii_konkurs/announcement_call_for_proposals_poland_-_turkey_2nd_call.pdf
Szczegółowe informacje i pełna dokumentacja konkursowa dostępne na stronie:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/turcja/iikonkurs/art,4465,otwarcie-drugiego-polsko-tureckiego-konkursu-na-wspolne-projekty-badawczorozwojowe.html

Granty Funduszu Wyszehradzkiego
Do 1 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Zwracamy
uwagę
na
zmiany
w
regulaminie
konkursu
(http://visegradfund.org/grants/grant-guidelines/). Nie ma już rozróżnienia na Small Grants i Strategic
Grants, aczkolwiek w ramach Visegrad Grants nadal istnieją dwie ścieżki aplikowania. Projekty mogą
trwać do 12 miesięcy.
Partnerami projektu może być każda jednostka. Preferowane jednak są organizacje pozarządowe,
urzędy miast, szkoły publiczne i uniwersytety, jednostki naukowo-badawcze. W projekcie musi być
przynajmniej 3 partnerów z 3 różnych krajów grupy wyszehradzkiej, lecz najlepiej jeśli we wniosku
znajdują się partnerzy z każdego kraju, tj. z Czech, Słowacji, Polski i Węgier.
Wniosek składa Koordynator, w wersji elektronicznej, w języku angielskim. System zostaje otwarty na
ok. 30 dni przed terminem składania wniosków. Do wniosku (ale niekonieczne do dnia składania
wniosków) należy zebrać listy intencyjne od poszczególnych partnerów oraz dokumenty potwierdzające
ich status prawny.
Jednym z tematów konkursu jest wymiana naukowa i współpraca badawcza, w ramach której można np.
zorganizować konferencję, warsztaty, a wszystko w celu rozwoju współpracy pomiędzy krajami grupy
wyszehradzkiej, tworzenia sieci regionalnych, promocji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.
Fundusz może pokryć 100% kosztów projektu, niemniej jednak zachęca aplikantów do poszukiwania
dodatkowego wsparcia. Może to być wkład finansowy lub rzeczowy sponsora lub własny, w przypadku
SUM np. udostępnienie sali konferencyjnej lub wykazanie zaangażowania pracowników. Kosztami
kwalifikowalnymi w projekcie są np. koszty druku, publikacji, wynagrodzenia dla ekspertów, koszty
delegacji, transportu, tłumaczenia, materiałów biurowych, koszty promocji. Średnia wartość
przyznanego dofinansowania wynosi 13 000 euro na projekt.
Więcej informacji na stronie
http://visegradfund.org/grants/

internetowej

Międzynarodowego

Funduszu

Wyszehradzkiego:
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Stypendia DAAD dla doktorantów
i młodych naukowców
Stypendia te umożliwiają doktorantom
i młodym naukowcom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce (lub już go ukończyli), przeprowadzenie
prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów
badawczych w Niemczech. Pobyt stypendialny może być połączony z pracą doktorską w Polsce albo
z przeprowadzeniem projektu naukowego nie powiązanego z uzyskaniem dyplomu.
Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze (1-6 miesięcy)
O stypendium mogą się ubiegać:
•
•
•

wysoko wykwalifikowani absolwenci, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł
magistra, przy czym złożenie wniosku musi nastąpić najpóźniej 3 lata po rozpoczęciu doktoratu;
młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (tzw. postdoc), przy czym złożenie wniosku musi
nastąpić najpóźniej 4 lata po ukończeniu studiów doktoranckich;
osoby znające język niemiecki – w stopniu adekwatnym do zaplanowanego przedsięwzięcia oraz
kierunku badań.

Terminy składania wniosków: 15 listopada 2016, 1 maja 2017
Opis programu stypendialnego http://www.daad.pl/imperia/md/content/warschau/stipendien2013/kurz_2016.pdf
Stypendia na roczne pobyty badawcze (7-10 miesięcy)
Adresatami tych stypendiów są:
•
•

wysoko wykwalifikowani absolwenci, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł
magistra;
młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (tzw. postdoc).

Złożenie wniosku musi nastąpić najpóźniej 3 lata po rozpoczęciu doktoratu lub 2 lata po uzyskaniu tytułu
doktora. Wymagana jest znajomość języka niemieckiego – adekwatna do zaplanowanego
przedsięwzięcia oraz kierunku badań.
Termin składania wniosków: 15 listopada 2016
Opis programu stypendialnego http://www.daad.pl/imperia/md/content/warschau/stipendien2013/lang_2016.pdf

Stypendia zagraniczne
Słowacja - konkurs na pokrycie kosztów studiów magisterskich i doktoranckich na Słowacji, skierowany
do studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, badaczy i artystów
Termin składania wniosków: 31 października 2016 r.
Szczegóły na stronie: https://grants.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=296
http://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants
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Szwajcaria – program stypendialny rządu Szwajcarii dla Polaków. W ramach naboru można ubiegać się
o stypendia artystyczne, stypendia doktoranckie, stypendia post-doc oraz stypendia badawcze.
Termin składania wniosków: 15 listopada 2016 r.
Szczegóły na stronie: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/topics/swiss-educationarea/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html
Izrael – stypendia specjalistyczne na 8-miesięczny pobyt naukowo-badawczy dla doktorantów i młodych
naukowców oraz dla studentów i pracowników naukowych reprezentujących różne dziedziny nauki
Termin składania wniosków: 30 listopada 2016 r.
Szczegóły na stronie: http://mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2003/Pages/Scholarships%20Offered%20by%20the%20Israeli%20Government%20to.aspx
Niemcy - roczne stypendia na studia podyplomowe w roku akademickim 2017/2018 oraz stypendia
doktoranckie w niemieckim kraju związkowym Bawaria
Termin składania wniosków: 1 grudnia 2016 r.
Szczegóły na stronie: http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html
Belgia – stypendia post-doc
Termin składania wniosków: 4 stycznia 2017
https://www.uclouvain.be/en-movein.html

Dzień informacyjny „Europa w zmieniającym się
świecie”
9 listopada 2016 r. w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie
odbędzie się Dzień Informacyjny Wyzwania Społecznego „Europa
w zmieniającym się świecie” (SC6), organizowany przez Krajowy Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.
W trakcie spotkania przedstawione zostaną informacje nt. aktualnie
otwartych konkursów i możliwości aplikowania o dofinansowanie projektów innowacyjno-badawczych
w SC6, a także w Działaniach Marii Skłodowskiej – Curie, Infrastrukturze Badawczej i Grantach
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Przedstawione zostaną również bieżące prace związane
z przygotowaniem ostatnich konkursów (2018 – 2020) w Wyzwaniu Szóstym oraz informacje nt.
krajowych mechanizmów wspierania aplikantów z Polski, oferowanych przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Więcej informacji i rejestracja na stronie: http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjnywyzwania-europa-w-zmieniajacym-sie-swiecie-konkursy-2017

Konsultacje społeczne na temat Horyzontu 2020
Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych „Public consultation: have your say on Horizon
2020” dotyczących oceny programu Horyzont 2020 – największego w historii Unii programu badań
i innowacji. Prośbę o wyrażenie opinii Komisja Europejska skierowała do wszystkich zainteresowanych.
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Okresowa ocena programu przyczyni się do poprawy jego funkcjonowania do 2020 roku. Pomoże też
w przygotowaniach do kolejnego programu badań naukowych i innowacji.
W konsultacjach społecznych można uczestniczyć do 15 stycznia 2017 r.
Więcej w komunikacie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-191016

Konferencja „Horyzont 2020 szansą polskich innowacji w UE”
7 listopada 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo odbędzie
się konferencja poświęcona zaprezentowaniu aktywności i osiągnięć instytutów badawczych
w Programie Horyzont 2020. W programie konferencji przewidziana jest także debata, w trakcie której
zaproszeni goście spróbują odpowiedzieć na pytanie „czy Polska ma realne szanse komercjalizować na
dużą skalę wyniki prac badawczych w UE?”.
Więcej informacji na stronie http://www.kpk.gov.pl/?event=7-11-2016-konferencja-horyzont-2020szansa-polskich-innowacji-w-ue

Projekt „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej
skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w dalszym ciągu realizuje projekt „Dzieciństwo bez
próchnicy”, chociaż wszystkie szkolenia, zarówno te w ramach edukacji pośredniej, jak i bezpośredniej
zostały już zrealizowane.
Przedszkola biorące udział w projekcie otrzymują materiały edukacyjno-informacyjne. Dzięki nim liczba
dzieci objętych programem w ramach edukacji pośredniej wynosi 34 598, co stanowi ponad 98%
planowanej liczby dzieci.
Edukacja bezpośrednia objęła 288 placówek przedszkolnych. W szkoleniach prowadzonych przez
Edukatorów wzięło udział 23 943 dzieci, daje to 166% pierwotnie zakładanej
liczby.
Placówki przedszkolne zainteresowane otrzymaniem materiałów dla dzieci,
rodziców oraz nauczycieli mogą zgłaszać się do projektu poprzez rejestrację
na stronie www.zebymalegodziecka.pl.
Uczelnia nadal przekazuje foldery informacyjno-edukacyjne do szpitali,
przychodni pediatrycznych, gabinetów stomatologicznych oraz żłobków.
Zainteresowane placówki zapraszamy 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) START – 31 października 2016
http://www.fnp.org.pl/oferta/start/

2) Stypendia DAAD – 15 listopada 2016
http://www.daad.pl/pl/24139/index.html

3) Teaming for Excellence Phase 1 – 15 listopada 2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/23532widespread-04-2017.html

4) Konkurs polsko-turecki – 23 listopada 2016
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_miedzynarodowe/wspolpraca_dwustronna/turcja
/ii_konkurs/announcement_call_for_proposals_poland_-_turkey_2nd_call.pdf

5) Visegrad grants – 1 grudnia 2016
http://visegradfund.org/grants/small-grants/
http://visegradfund.org/grants/standard-grants/

6) OPUS 12 – 15 grudnia 2016
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus12

7) PRELUDIUM 12 - 15 grudnia 2016
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium12

8) SONATA 12 – 15 grudnia 2016
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata12

9) POLONEZ 3 – 15 grudnia 2016
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez3

10) MSCA ITN – 10 stycznia 2017
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn2017.html

11) ERA-NET EuroNanoMed3 – 16 stycznia 2017
http://www.euronanomed.net/joint-calls/8th-joint-call-2017/

12) IMI2 – 10. konkurs – 24 stycznia 2017
http://www.imi.europa.eu/content/future-topics

13) H2020-SFS-2016-2017 - konkursy programu HORYZONT 2020 - 14 lutego 2017
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-39-2017.html

14) H2020-SC1-2016-2017 – konkursy programu HORYZONT 2020 – 11 kwietnia 2017
https://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

15) DIALOG – nabór ciągły do 30 czerwca 2019 r.
http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.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
mgr Anna Tilszer – Z-ca Kierownika, e-mail: atilszer@sum.edu.pl
Fundusze strukturalne:
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
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 Karolina Habdas, e-mail: khabdas@sum.edu.pl
Joanna Szrot, e-mail: jszrot@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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