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Szanowni Państwo,
W atmosferze przedświątecznej mam przyjemność przedstawić Państwu
czternasty numer newslettera Działu Projektów, Programów Rozwojowych
i Innowacji. Nieustannie informujemy o trwających konkursach, tym razem
w większości są to konkursy na projekty międzynarodowe, ale otwartych jest
też kilka konkursów na projekty krajowe.
Wśród ostatnich sukcesów możemy wymienić podpisanie Umowy Grantowej
do nowego projektu realizowanego w ramach programu HORYZONT 2020 –
ReGenHeart oraz rozpoczęcie projektów OcuTher i ERICENA, w których SUM
pełni rolę partnera stowarzyszonego.
W Narodowym Centrum Nauki można składać wnioski na konkurs ETIUDA 5 oraz do nowych konkursów
SONATINA i UWERTURA. Zapowiedziany jest też nowy konkurs pod nazwą MINIATURA.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do VIII edycji konkursu LIDER oraz do kolejnych
edycji konkursów na projekty typu ERA-NET. Obejmują one zagadnienia z zakresu chorób rzadkich
(E-Rare-3), onkologii (TRANSCAN-2) oraz nanomedycyny (EuroNanoMed III). Warto zainteresować się
konkursem EU-LAC Health, którego celem jest rozwój współpracy badawczej w dziedzinie zdrowia
między krajami Unii Europejskiej i krajami Ameryki Łacińskiej. Znane są już też tematy 10. konkursu
Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI2).
Zachęcam do ubiegania się o prestiżowe i wysoko cenione granty oferowane przez European Research
Council (ERC). W tej chwili otwarty jest konkurs ERC Consolidator Grant dla naukowców od 7 do 15 lat
po doktoracie. Niezwykle interesujące są projekty typu RISE w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie,
dzięki którym można zdecydowanie podnieść wskaźnik mobilności w naszej Uczelni, zarówno wśród
naukowców, jak i pracowników technicznych i administracyjnych.
Miło mi poinformować, że z dniem 1 stycznia 2017 r. Dział Projektów, Programów Rozwojowych
i Innowacji przekształca się w Centrum Transferu Technologii (CTT), które zapewni kontynuację
dotychczasowej działalności Działu oraz poszerzy zakres swoich obowiązków o nowe działania służące
komercjalizacji wyników badań naukowych realizowanych w SUM. Zachęcam zatem do śledzenia
informacji zamieszczanych na naszej stronie internetowej oraz do kontaktu z pracownikami CTT w
biurze znajdującym się na parterze Rektoratu w pokojach nr 14 i 15.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę wiele radości, rodzinnej atmosfery, odpoczynku,
a w Nowym 2017 Roku sił, chęci do pracy i wielu pomysłów na nowe projekty.
Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji
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ETIUDA 5, SONATINA 1,
UWERTURA 1
Narodowe Centrum Nauki uruchomiło nabór do trzech konkursów: Etiuda 5, Sonatina 1 oraz Uwertura
1. Termin składania wniosków w wersji elektronicznej w systemie OSF (www.osf.opi.org.pl) upływa
15 marca 2017 r.
Etiuda 5 to konkurs na stypendia doktorskie skierowany do osób, które rozpoczynają karierę naukową
i nie posiadają stopnia naukowego doktora. Wnioskodawca powinien być w trakcie przygotowywania
rozprawy doktorskiej i mieć otwarty przewód doktorski lub zobowiązać się do jego otwarcia do dnia 30
czerwca 2017 r.
Stypendium przyznawane jest na okres do 12 miesięcy. W ramach wniosku należy zaplanować odbycie
stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, który może trwać od 3 do 6 miesięcy. Staż można odbyć
w czasie pobierania stypendium lub w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium.
Wysokość stypendium wynosi 4 500 zł miesięcznie.
Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda5.
Sonatina 1 jest konkursem na projekty badawcze skierowanym do osób posiadających stopień naukowy
doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W ramach budżetu
konkursu możliwe jest uwzględnienie kosztów etatów badawczych oraz krótkoterminowych (od 3 do
6 miesięcy) staży zagranicznych.
Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina1
Uwertura 1 oferuje staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Nowy konkurs
dedykowany jest osobom mającym co najmniej stopień doktora, które planują wystąpienie z wnioskiem
o finansowanie projektów badawczych do ERC. Celem konkursu jest wsparcie uczonych prowadzących
badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym ubieganiu się o środki europejskie
na realizację badań naukowych, a także zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC.
Środki pozyskane w ramach Uwertury będzie można przeznaczyć wyłącznie na odbycie zagranicznego
stażu w zespołach naukowych realizujących projekty badawcze finansowane w ramach konkursów ERC.
Staż będzie mógł trwać od 3 do 6 miesięcy. Na każdy miesiąc trwania stażu laureat konkursu Uwertura
otrzyma 15 000 zł. Na pokrycie kosztów podróży - w zależności od jej odległości - przeznaczyć będzie
można od 1 000 zł do 10 000 zł.
Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest deklaracja złożenia przez naukowca w terminie
18 miesięcy od zakończenia wniosku o grant ERC. W przypadku niespełnienia tego warunku
wnioskodawca będzie musiał zwrócić wszystkie środki, które otrzymał w ramach konkursu Uwertura.
Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura1
Dział Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji
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Konkurs MINIATURA, czyli „małe granty”
Nowy konkurs zapowiedziany przez Narodowe Centrum Nauki umożliwi sfinansowanie pojedynczych
działań naukowych służących realizacji badań naukowych. Dedykowany jest osobom posiadającym
stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Warunkiem koniecznym jest, aby beneficjentami konkursu były osoby nie kierujące do tej pory realizacją
projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
Laureaci konkursu MINIATURA otrzymają na swoje projekty od 5 tys. zł do 50 tys. zł. Nabór wniosków
będzie ciągły, a procedura oceny uproszczona, dzięki czemu czas wydania decyzji o finansowaniu skróci
się do trzech miesięcy. Budżet zaplanowano na 20 mln zł. Nabór wniosków w konkursie MINIATURA
rozpocznie się 3 kwietnia 2017 r.

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych
naukowców 2017 r.
Od 2 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. będzie trwał nabór wniosków
w ramach konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych
naukowców. Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność
badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków
finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat.
Wniosek o przyznanie stypendium może dotyczyć osoby, która nie była
laureatem konkursu o stypendium i w chwili składania wniosku jest zatrudniona w jednostce naukowej
składającej wniosek.
Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych naukowców
określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla
wybitnych młodych naukowców.

LIDER VIII - konkurs dla młodych naukowców
Informujemy, że Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił VIII Konkurs w ramach
Programu Lider. Program skierowany jest do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie
kompetencji naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem
badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie
praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy
nie ukończyli 35. roku życia i stopień doktora uzyskali nie wcześniej niż 5 lat temu. Maksymalna
wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln zł.
Nabór wniosków rozpocznie się 16 stycznia 2017 r. a zakończy się 17 marca 2017 r.
Szczegółowa dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/programykrajowe/lider/lider-viii-edycja/aktualnosci/art,4707,osmy-konkurs-w-programie-lider.html
Materiały do pobrania http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/materialydo-pobrania/
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OcuTher – rozpoczęcie projektu
1 listopada 2016 r. rozpoczął się projekt „Educational Network in Ocular Drug
Delivery and Therapeutics – OcuTher” realizowany w ramach działań Marii
Skłodowskiej-Curie INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN) programu HORYZONT
2020.
W projekcie OcuTher, koordynowanym przez Finlandię, uczestniczy 9 instytucji
z pięciu krajów europejskich oraz dodatkowo 10 partnerów, wśród których jest
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Sieć OcuTher oferuje wspólny
i komplementarny program szkoleniowy oparty o indywidualne projekty badawcze z zakresu, które będą
realizowane przez początkujących naukowców, przyjmowanych na staże w poszczególnych instytucjach.
Głównym celem projektu OcuTher będzie wspieranie rozwoju terapii oka oraz edukacja i szkolenie
doktorantów, którzy uzyskają wysokie kwalifikacje w tej dziedzinie.
Oferta staży zagranicznych dla 15 młodych naukowców znajduje się na stronie projektu w zakładce
Vacancies: http://www.ocuther.eu/en/vacancies. Aplikacje można składać do 15 stycznia 2017 r.

Udział SUM w projekcie ERICENA
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach weźmie udział w projekcie ERICENA - European Research
and Innovation Centre of Excellence in China, mającym na celu powołanie europejskiego centrum ds.
badań naukowych i innowacji w Chinach oraz ustanowienie wszystkich niezbędnych mechanizmów dla
zapewnienia długotrwałego zrównoważonego działania Centrum w celu połączenia i wspierania
europejskich środowisk naukowych i innowacji w Chinach.
Rola SUM w projekcie jako partnera zrzeszonego będzie polegała m.in. na zapewnieniu wsparcia dla
realizacji działań pilotażowych Centrum oraz sugestii dotyczących ustanowienia Centrum, a także
promocji Centrum, jego misji i działań skierowanych do sieci środowisk naukowych i innowacji.
Wniosek składany był na konkurs ENG-GLOBALLY-2016 w ramach programu HORYZONT 2020 i uzyskał
maksymalną liczbę punktów. Koordynatorem projektu jest Sociedade Portuguesa de Inovação,
natomiast wsparcie merytoryczne SUM do projektu będzie zapewniał prof. dr hab. n. med. Edward
Wylęgała.

MSCA RISE – otwarty konkurs
Komisja Europejska rozpoczęła nabór wniosków w kolejnym konkursie Marie Skłodowska-Curie
Research and Innovative Staff Exchange (MSCA RISE). Projekty typu RISE mogą realizować konsorcja
składające się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub
stowarzyszone H2020). Projekt ma na celu wymianę wiedzy i pomysłów przynoszących nowe
rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniających się do rozwoju innowacji, zaawansowania poziomu
europejskich badań oraz rozwoju kariery uczestniczących pracowników.
W ramach projektu organizowane są oddelegowania pracowników zajmujących się badaniami
i innowacjami pracującymi w różnych krajach i sektorach na okres od 1 do 12 miesięcy do członków
konsorcjum. Oddelegowani mogą być naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca,
administracyjna i techniczna. Realizacja projektu, oprócz działań badawczych i innowacyjnych, powinna
obejmować także organizację szkoleń i konferencji.
Wnioski o finansowanie projektów RISE można składać do 5 kwietnia 2017 r. Dokumentacja konkursowa
dostępna na stronie:
Dział Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mscarise-2017.html
Szczegółowe informacje o działaniu MSCA RISE znajdą Państwo na stronie internetowej KPK
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=19312. Istnieje możliwość zorganizowania bezpłatnych konsultacji
w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej lub Regionalnym Punkcie
Kontaktowym Politechnika Śląska.

Otwarty konkurs na ERC Consolidator Grant
Do 9 lutego 2017 r. trwa nabór wniosków na konkurs ERC Consolidator Grants dla
naukowców u progu samodzielności badawczej, będących od 7 do 12 lat po
doktoracie. Na projekt trwający 5 lat można uzyskać dofinansowanie do 2 mln euro.
Dokumentacja konkursowa na stronie:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc2017-cog.html
Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) wspiera twórcze
i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Nie ma tu znaczenia klasyczny
podział na badania podstawowe i stosowane, a badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski
i powinny przekraczać obecne granice wiedzy (frontier research).
Najbardziej cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące
do ważnych odkryć i przełomowych wyników. W ramach projektu można sfinansować wynagrodzenia,
koszt badań, aparatury (zgodnie z zasadami amortyzacji), odczynników, podróży, publikacji, opłat
konferencyjnych, zleceń zewnętrznych, itp. oraz koszty pośrednie instytucji goszczącej.
Projekty są inicjowane przez naukowców i wykonywane pod kierunkiem lidera (Principal Investigator)
w wybranej instytucji goszczącej, która musi znajdować się w jednym z krajów Unii Europejskiej lub
krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Lider może pracować samodzielnie lub stworzyć
zespół badawczy, a każdy z naukowców może pochodzić z dowolnego kraju świata.
Wniosek składa się drogą elektroniczną, poprzez Participant Portal https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc2017-cog.html, w porozumieniu w instytucją goszczącą, którą może być instytucja macierzysta lidera.
Informacje o grantach, które uzyskały dofinansowanie
https://erc.europa.eu/projects-and-results/erc-funded-projects.

można

znaleźć

na

stronie

ERC Synergy Grants
Rada Naukowa Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) zdecydowała
o ponownym uruchomieniu grantów typu Synergy Grants, tj. projektów
interdyscyplinarnych dla zespołów 2-4 naukowców, osiągających budżet do
15 mln euro na okres do 6 lat. Projekty te wzbudziły ogromne
zainteresowanie: na pierwszy konkurs nadesłano 697 wniosków, na drugi –
427. Sfinansowano natomiast w sumie tylko 24 projekty.
Kolejny konkurs będzie ogłoszony w Programie Pracy na 2018 r., który zostanie opublikowany w połowie
2017 r.
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Więcej informacji na stronie ERC:
https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/ERC_relaunch_Synergy_Grants_in_2018.pdf

E-Rare-3 – otwarcie trzeciego konkursu
5 grudnia 2016 r. otwarty został III międzynarodowy konkurs pn. E-Rare-3 Call for
Proposals 2017 for Transnational Research Projects for Innovative Therapeutic
Approaches for Rare Diseases, organizowany w ramach programu E-Rare-3.
Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu
chorób rzadkich. Nabór wniosków rozpocznie się w styczniu 2017 r. i będzie trwał
do 1 lutego 2017 r. (17:00 CEST).
Zakres konkursu:
The research projects have to focus on the pre-clinical development of therapeutic approaches in suitable
existing animal or cell models.
Therapeutic approaches can include:




Cell-based therapy (e.g. somatic cell therapy, cell-based regenerative medicine, tissue
engineering, therapies based on combination of cells with scaffolds or substrates, etc.)
Gene therapy (e.g. transfer of nucleic acids for therapeutic purposes including DNA, RNA,
oligonucleotides, etc.)
Pharmacological therapy (e.g. use of chemicals or biopharmaceuticals including repurposing
approaches, high throughput screening of molecules, etc.)

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:
https://www.pt-it.de/ptoutline/ERARE17.
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych
do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Na
dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR
przeznaczyło 400 000 EUR, przy czym maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć
200 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.
Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu
i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na
międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.erare.eu/
Wykaz krajów biorących udział w konkursie oraz szczegółowe informacje wraz z dokumentami
konkursowymi można znaleźć na stronie:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/e-rare3/aktualnosci/art,4756,e-rare-3-call-for-proposals-2017-for-european-research-projects-for-rarediseases-jtc-2017-uruchomienie-trzeciego-konkursu.html
Strona internetowa programu: www.e-rare.eu
Materiały do pobrania:





Call text
Guidelines for applicants
Wzór wniosku międzynarodowego
Informacja dla wnioskodawców
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Wzór krajowego wniosku o dofinansowanie
Przewodnik kosztów kwalifikowanych
Oświadczenie o rzetelnym wydatkowaniu środków

Otwarcie naboru wniosków w III
konkursie JTC2016
2 grudnia 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach III międzynarodowego konkursu pn. Minimally and
non-invasive methods for early detection and/or progression of cancer, organizowanego w ramach
programu TRANSCAN-2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu
onkologii. Wnioski można składać do 13 lutego 2017 r.
Celem konkursu jest wsparcie realizacji międzynarodowych projektów badawczych w obszarze onkologii.
Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do przynajmniej jednego zakresu tematycznego:





Risk stratification to distinguish groups by susceptibility for development or progression of cancer
based on molecular biomarkers and established cancer risk factors, such as age, medical history,
anthropometrics (e.g., body mass index, waist circumference), and lifestyle related determinants
(e.g., diet, physical exercise, environmental exposure and medication);
Validation of multiparametric methods, using the combination of promising biomarkers
(genomic, proteomic, metabolomic and imaging markers) to improve our capability for early
detection or progression of cancer;
Improve clinical evidence of the minimally invasive methods.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/transcan_2016
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR
przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
Link do dokumentów konkursowych: http://www.transcanfp7.eu/calls/third-joint-transnational-calljtc-2016.html
Strona internetowa programu: http://www.transcanfp7.eu
Materiały do pobrania:








Regulamin konkursu (Call text)
Informacja dla wnioskodawców
Guidelines for applicants
Wzór formularza aplikacyjnego (Pre-proposal Application Form)
Wniosek o dofinansowanie (polski)
Oświadczenie krajowe
Krajowy przewodnik kwalifikowalności kosztów

Otwarcie naboru wniosków w konkursie ERA-NET
EuroNanoMed III cofund
Informujemy, że trwa międzynarodowy konkurs pn. EuroNanoMed III Joint Transnational Call for
Proposals (2017) for “European Innovative Research & Technological Development Projects in
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Nanomedicine”, zorganizowany w ramach programu ERA-NET EuroNanoMed III cofund. Konkurs skupia
się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.
Zakres konkursu:




Regenerative medicine
Diagnostics
Targeted delivery systems

Procedura składania wniosków jest dwuetapowa. Wnioski wstępne można składać do 16 stycznia 2017
r. (g. 17:00 CET), natomiast wnioski pełne do 9 czerwca 2017 r. (g. 17:00 CET).
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na
stronie https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/euronanomed2017
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR
przeznaczyło budżet w wysokości 700 000 euro. Pojedynczy Wnioskodawca może ubiegać się
o maksymalne dofinansowanie w wysokości 200 000 euro.
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. Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na
temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej
poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem:
http://www.euronanomed.net/joint-calls/8th-joint-call-2017-2/
Strona internetowa programu: http://www.euronanomed.net/
Materiały do pobrania:







Call text
Guidelines for Applicants
Wzór wniosku międzynarodowego
Informacja dla wnioskodawców
Wzór krajowego wniosku o dofinansowanie
Przewodnik kosztów kwalifikowanych

10. konkurs IMI2
Wkrótce zostanie ogłoszony 10. konkurs IMI2, obejmujący następujące tematy badawcze: diabetes &
hypoglycaemia, big data & prostate cancer, pain, paediatric clinical trials, biomanufacturing, genes &
disease, the patient voice in medicines development, autism.
Zachęcamy do udziału w webinarium organizowanym przez EFPIA i IMI2 JU, na którym zostaną
przedstawione zasady uczestnictwa w programie, obowiązujące procedury, a także cenne wskazówki jak
przygotować i złożyć wniosek konkursowy. Webinarium odbędzie się 9 stycznia 2017 r. Trwa ok. 1-1,5
godziny. Po prezentacji będzie czas na pytania i odpowiedzi.
Po zakończeniu webinarium zarejestrowanym uczestnikom zostanie udostępniona lista wszystkich
zgłoszonych osób oraz kontakt do przedstawiciela EFPIA i IMI2.
Aby wziąć udział w webinarium niezbędna jest rejestracja za pośrednictwem strony internetowej
http://www.imi.europa.eu/events/2016/11/28/webinars-imi-2-call-10
Aktualna dokumentacja konkursowa wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych tematów:
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/IMI2Call10/IMI2_Call10_Indicativ
eText_Dec2016.pdf
Dział Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji

Strona 8

Newsletter nr 14

2016

JPI AMR – zapowiedź nowego konkursu
W styczniu 2017 r. otwarty zostanie nowy konkurs JPI AMR (Joint Programming Initiative on
Antimicrobial Resistance) poświęcony oporności na antybiotyki pt. „Prevention and Intervention
Strategies to control AMR infections”. Głównym celem 5. konkursu będzie porównanie strategii
dotyczących prewencji, kontroli i działań zmierzających do zahamowania rozwoju i rozprzestrzeniania się
infekcji AMR.
Termin składania wstępnych wniosków to marzec 2017 r., natomiast pełne wnioski należy składać do
lipca 2017 r.
Więcej informacji na stronie http://www.jpiamr.eu/pre-call-announcementfifthcall/
Udział w tym konkursie jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), które jest
koordynatorem.

EU-LAC Health Joint Call on Health Research and
Innovation 2016-2017 - nabór wniosków
2 grudnia 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego
konkursu EU-LAC Health Joint Call on Health Research and Innovation
2016-2017. Celem konkursu jest rozwój współpracy badawczej w dziedzinie
zdrowia między krajami Unii Europejskiej a krajami Ameryki Łacińskiej.
Polscy wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach następujących obszarów
tematycznych:
Topic 1: Neurodegeneration - Healthy aging to combat neurodegeneration
Topic 2: Infectious diseases - Research in promotion of well-being: prevention of infectious diseases,
emerging food-, water- and vector-borne diseases.
Szczegółowy opis tematów konkursowych znajduje się w Terms of Reference.
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:
http://eu-lachealth.org/ Wnioski można składać do 9 marca 2016 r., godz. 16.00 CET.
Wśród krajów biorących udział w konkursie są Argentyna, Belgia, Boliwia, Brazylia, Chile, Kostaryka,
Dominikana, Ekwador, Niemcy, Gwatemala, Izrael, Włochy, Łotwa, Panama, Peru, Portugalia, Hiszpania i
Urugwaj. Sekretariat konkursu EU-LAC Health uruchomił PARTNER SEARCH TOOL, z którego można
skorzystać w celu poszukiwania partnerów do projektu: http://partnering.pt-dlr.de/EULACHealth.
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych
do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie
i na wzorze zamieszczonym na stronie NCBiR. Termin naboru wniosków krajowych: trzeci/czwarty
kwartał 2017 r.
Więcej informacji i dokumentacja konkursowa na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/programymiedzynarodowe/era-net/eu-lac-health/aktualnosci/art,4733,eu-lac-health-joint-call-on-healthresearch-and-innovation-2016-2017-otwarcie-naboru-wnioskow.html
Strona internetowa programu: http://eulachealth.eu/
Materiały do pobrania:
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Dział Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji

Strona 9

2016

Newsletter nr 14




Informacja dla wnioskodawców
Wzór krajowego wniosku o dofinansowanie
Przewodnik kosztów kwalifikowanych

Szwajcaria w programie Horyzont 2020
16 grudnia 2016 r. szwajcarski parlament przyjął nowe prawo imigracyjne, zgodnie z którym Szwajcaria,
która nie jest członkiem Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zobowiązała się
przestrzegać unijnych zasad swobodnego przepływu osób. Oznacza to, że od 1 stycznia 2017 r.
Szwajcaria może w pełni uczestniczyć w programie badawczym Horyzont 2020, jako kraj stowarzyszony
z programem. Szwajcarscy naukowcy mogą uczestniczyć w europejskich projektach badawczych
finansowanych w ramach programu Horyzont 2020.
Więcej w komunikacie https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id64991.html.

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.
Okresowa ocena programu przyczyni się do poprawy jego funkcjonowania do 2020 roku. Będzie też
istotnym elementem w przygotowaniach do kolejnego – dziewiątego programu ramowego Unii
Europejskiej.
Do aktywnego udziału w konsultacjach zachęca także dr Zygmunt Krasiński, Dyrektor Krajowego Punktu
Kontaktowego Programów Badawczych UE - http://www.kpk.gov.pl/wpcontent/uploads/2016/10/List_Dyr_KPK_PB_UE_konsultacje.pdf
Ankieta dostępna jest na stronie:
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm
Więcej w komunikacie Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-191016
W konsultacjach społecznych można wziąć udział do 15 stycznia 2017 r.

Wkrótce zakończenie projektu „Najlepsi z najlepszych”
Projekt pn. „Ocena przyzwyczajeń żywieniowych dzieci i
poziomu wiedzy na temat zasad prawidłowego żywienia wśród
rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na
terenie województwa śląskiego i opolskiego" w ramach
projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.
„Najlepsi z najlepszych!” finansowany ze środków MNiSW
zbliża się powoli do końca realizacji. Opiekunem projektu jest
dr hab. n. med. Dariusz Kajdaniuk, adiunkt habilitowany
Zakładu Patofizjologii WLZ.
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Grupa studentów w składzie: Magdalena Potempa, Michał Janerka, Paweł Jonczyk wzięła udział
w 2016 roku w siedmiu konferencjach prezentując wyniki swoich badań:








The 52nd International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH), 1-2 lipiec 2016,
Ateny, Grecja
Dubai 15th International Conference on Medical, Medicine and Health Sciences, 8-9 lipiec 2016,
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie,
Public Health Conference 2016, 11-13 lipiec 2016, Kuching, Malezja,
17th South American International Medical Conference - Medical Practice in the 21st Century,
22-25 sierpień 2016, Rio de Janeiro, Brazylia,
16th International Conference on Healthcare and Life Science Research (ICHLSR), 2-3 wrzesień
2016, Stambuł, Turcja
Sixth International Conference on Food Studies, Food Systems in the Age of the Anthropocene:
Addressing Demands for Change, 12-13 październik 2016, Berkeley, USA,
88th International Conference on Medical and Health Sciences, 13-14 październik 2016, Miami,
USA

W trakcie konferencji studenci uzyskali dwie nagrody:



Best Paper Presenter - Participation Certificate, Stambuł, Turcja
Excellent Paper Award - Certificate of Excellence, Ateny, Grecja

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Projekt „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej
skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”
Dobiega końca realizowany przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach realizuje projekt
„Dzieciństwo bez próchnicy”. W czasie trwania projektu przeprowadzono 17 szkoleń dla nauczycieli
przedszkolnych, były to szkolenia w ramach edukacji pośredniej. Zorganizowano także 3 szkolenia dla
pielęgniarek, położnych, higienistek i asystentek stomatologicznych. Edukatorzy przeprowadzili zajęcia
w 288 placówkach przedszkolnych w ramach edukacji bezpośredniej. Łącznie dzięki przesłanym
materiałom i szkoleniom w projekcie wzięło udział 788 przedszkoli, co
stanowi ponad połowę wszystkich placówek z województwa śląskiego.
Liczba dzieci, która została objęta projektem to prawie 42 tysiące
w przypadku edukacji pośredniej przy założeniu początkowym 35 146 oraz
niecałe 24 tysiące jeśli chodzi o edukację bezpośrednią, gdzie wskaźnik dla
naszego województwa wynosił 14 400.
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) MSCA ITN – 10 stycznia 2017
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn2017.html

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

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

4) E-Rare-3 – 1 lutego 2017
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/e-rare-3/aktualnosci/art,4756,e-rare3-call-for-proposals-2017-for-european-research-projects-for-rare-diseases-jtc-2017-uruchomienietrzeciego-konkursu.html

5) ERC Consolidator Grants – 9 lutego 2017
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017cog.html

6) TRANSCAN-2 – 13 lutego 2017
http://www.transcanfp7.eu/calls/third-joint-transnational-call-jtc-2016.html

7) 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

8) EU-LAC Health – 9 marca 2017
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/eu-lac-health/aktualnosci/art,4733,eu-lachealth-joint-call-on-health-research-and-innovation-2016-2017-otwarcie-naboru-wnioskow.html

9) ETIUDA 5 - 15 marca 2017
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda5

10) SONATINA 1 – 15 marca 2017
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina1

11) UWERTURA 1 –15 marca 2017
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura1

12) LIDER VIII – 17 marca 2017
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/aktualnosci/art,4707,osmy-konkurs-wprogramie-lider.html

13) RISE – 5 kwietnia 2017
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise2017.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
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
/od 1.01.2017 - Centrum Transferu Technologii/
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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