Lokalny Punkt Kontaktowy
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Newsletter nr 15
Centrum Transferu
Technologii

marzec

E-MAIL: CTT@SUM.EDU.PL

2017

2017

Newsletter nr 15

Szanowni Państwo,
Piętnasty numer naszego newslettera przesyłamy jako Centrum Transferu
Technologii (CTT) - nowa jednostka ogólnouczelniana SUM, utworzona na
bazie Działu Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji. CTT zostało
powołane w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego
i technicznego Uczelni oraz transferu wyników badań naukowych i prac
rozwojowych Uczelni do gospodarki. Będziemy się starać sprostać nowym
zadaniom, ale w dalszym ciągu będziemy informować Państwa o konkursach
na granty krajowe i zagraniczne, a także wspierać przy pisaniu wniosków
i realizacji projektów.
Obecnie w Narodowym Centrum Nauki otwarte są trzy krajowe konkursy –
ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1 oraz konkurs międzynarodowy JPI AMR poświęcony oporności na
antybiotyki.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kilka konkursów międzynarodowych, z których w dwóch
można jeszcze składać wnioski. Obejmują one zagadnienia z zakresu neurologii (ERA-NET NEURON
Cofund) oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby z demencją (AAL
2017). Ponadto ogłoszony jest nowy konkurs w ramach Inicjatywy EUREKA na wspieranie
międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.
W Fundacji NUTRICIA można ubiegać się o granty promotorskie, badawcze i stypendialne.
Zapowiedziany jest także pierwszy konkurs na współpracę polsko-chińską, który będzie organizowany
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Chińskiej Republiki
Ludowej (MOST).
Zachęcam do zainteresowania się programem HORYZONT 2020, wysoko punktowanym w ocenie
parametrycznej, a szczególnie konkursem RISE, poświęconym wymianie wiedzy, rozwojowi kariery
pracowników oraz szkoleniom, a także bogatą tematyką 10. konkursu Inicjatywy Leków Innowacyjnych
(IMI2). Dodatkowo zamieszczamy informację o zaplanowanym na maj 2017 r. konkursie Twinning, który
jest szansą na podniesienie potencjału B+R instytucji badawczych.
Zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej oraz do kontaktu z pracownikami CTT w biurze
znajdującym się na parterze Rektoratu w pokojach nr 14 i 15.
Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji
Przewodniczący Rady Nadzorującej CTT
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ETIUDA 5, SONATINA 1,
UWERTURA 1
Informujemy, że termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych przez NCN: ETIUDA 5,
SONATINA 1 oraz UWERTURA 1 został przedłużony do 22 marca 2017 r.
Informacje o poszczególnych konkursach można znaleźć na stronach:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda5.
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina1
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura1
Prosimy również o zapoznanie się z komunikatem NCN w sprawie dodawania załączników do wniosków
składanych w powyższych konkursach: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-02-24-wazna-informacjadla-wnioskodawcow

Kick-off-meeting projektu ERICENA
19 stycznia 2017 r. w Uniwersytecie w Porto, Portugalia odbyło się
spotkanie rozpoczynające projekt ERICENA - European Research and
Innovation Centre of Excellence in China. W trakcie spotkania
przedstawiciele Centrum Transferu Technologii SUM poznali osobiście
kluczowych partnerów projektu ERICENA, w tym Koordynatora –
portugalską firmę SPI.
Na spotkaniu omówiono m.in. założenia projektu, wyzwania stojące przed
konsorcjum projektowym, możliwości współpracy, szanse i korzyści z jego
realizacji oraz potencjalnych odbiorców projektu. Przedstawieni zostali
wszyscy partnerzy projektu – 8 instytucji europejskich i 5 chińskich, w tym
dwa chińskie uniwersytety, a także przedstawiciele czterech obecnych na spotkaniu partnerów
stowarzyszonych.
Śląski
Uniwersytet
Medyczny
w
Katowicach
reprezentowany był przez Panią Barbarę Jarzębską,
Dyrektor CTT oraz Panią Patrycję Obłój, Specjalistę CTT,
które zostały przedstawione wszystkim obecnym na
spotkaniu gościom. Dzięki temu, SUM jako jeden ze 128
partnerów stowarzyszonych, wspierających projekt
ERICENA ma szansę na dobrą współpracę przy tworzeniu
Centrum ERICENA, a w przyszłości na działania
w zakresie polsko-chińskiej wymiany pracowników
naukowych, promowania studiów w SUM oraz
znalezienia w Chinach partnerów do nowych projektów
badawczo-innowacyjnych.
ERICENA będzie świadczyć usługi dla publicznych i prywatnych klientów europejskich i chińskich,
promując współpracę z Chinami w zakresie nauki, technologii i innowacji oraz łącząc europejskich
naukowców i przedsiębiorców z rynkiem chińskim.
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Zapowiedź pierwszego konkursu na współpracę polsko-chińską
Na początku marca 2017 r. ogłoszony zostanie pierwszy konkurs polsko-chiński na wspólne projekty
badawczo-rozwojowe. Konkurs będzie organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz
z Ministerstwem Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST).
Wnioskodawcami w konkursie będą mogły być jednostki naukowe, mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa oraz składające się z nich konsorcja. Wymogiem niezbędnym do złożenia wniosku
będzie udział w projekcie przynajmniej jednego partnera z Chińskiej Republiki Ludowej.
Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie przez
polskie podmioty wynosi 500 000 EUR na pojedynczy projekt, przy czym okres realizacji projektu wynosi
maksymalnie 36 miesięcy.
Jednym z obszarów badawczych, których powinny dotyczyć projekty, jest tematyka medyczna:






medicine, including health and medical technology,
medical technologies engineering including medical biotechnology,
diagnostics and therapy civilization diseases,
personalized medicine,
new medicines.

Więcej informacji na stronie NCBiR: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpracadwustronna/chiny/konkurs/art,4936,wspolpraca-polska-chiny-przygotowania-do-ogloszeniapierwszego-konkursu.html

MSCA RISE – otwarty konkurs
Zachęcamy do składania wniosków w kolejnym konkursie Komisji Europejskiej Marie Skłodowska-Curie Research and Innovative Staff Exchange (MSCA RISE).
Projekty typu RISE mogą dotyczyć dowolnej tematyki badawczej. Mogą je
realizować konsorcja składające się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów
(w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone H2020). Projekty służą głównie wymianie
wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniających się do
rozwoju innowacji i zaawansowania poziomu europejskich badań.
Bardzo istotnym celem projektów RISE jest rozwój kariery pracowników, czemu służy wymiana
międzynarodowa i międzysektorowa oraz pakiet szkoleń, warsztatów, szkół letnich i konferencji, które
powinny zostać uwzględnione w projekcie wraz z działaniami badawczymi i innowacyjnymi. Projekt
realizowany jest poprzez oddelegowania pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami na
okres od 1 do 12 miesięcy. Oddelegowani mogą być naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra
zarządzająca, administracyjna i techniczna.
Wnioski o finansowanie projektów RISE można składać do 5 kwietnia 2017 r. Dokumentacja konkursowa
dostępna jest na stronie Komisji Europejskiej:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mscarise-2017.html
Osoby zainteresowane konkursem prosimy o kontakt z Centrum Transferu Technologii, którego
pracownicy dysponują materiałami szkoleniowymi dotyczącymi pisania wniosku RISE.
Centrum Transferu Technologii
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Baza projektów MSCA realizowanych przez polskie jednostki
Informujemy, że Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) opracował listę
projektów realizowanych przez polskie jednostki, finansowanych w ramach działań Marii SkłodowskiejCurie w Programie Ramowym Horyzont 2020. Baza projektów, zamieszczona
na stronie
www.kpk.gov.pl w zakładce „Kariera i mobilność/Polskie projekty”, została przygotowana z myślą
o wsparciu umiędzynarodowienia polskiej nauki oraz mobilności pracowników naukowych i sektora
badawczo-rozwojowego.
Zachęcamy do zapoznania się z projektami realizowanymi przez polskie jednostki w ramach działań Marii
Skłodowskiej-Curie (np. projekty typu ITN – innowacyjne sieci szkoleniowe dla młodych naukowców,
RISE – wymiana doświadczeń i podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej, IF – granty indywidualne),
które mogą posłużyć jako przykład, inspiracja i zachęta do składania własnych wniosków projektowych.
Osoby planujące przygotowanie wniosku w ramach programu HORYZONT 2020, które chciałyby wziąć
udział w szkoleniu, warsztatach lub indywidualnych konsultacjach, prosimy o kontakt z p. Patrycją Obłój
z Centrum Transferu Technologii SUM, e-mail: pobloj@sum.edu.pl.

2 konkurs ERA-NET NEURON
Cofund
Do 14 marca 2017 r. można składać wnioski w II międzynarodowym konkursie pn. Call for Proposals for
Research projects on Synaptic Dysfunctions in Disorders of the Central Nervous System organizowanego
w ramach programu ERA-NET NEURON Cofund. Konkurs skupia się na finansowaniu badań
obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii.
Wnioski konkursowe należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego http://www.neuroneranet.org/en/702.php.
W konkursie biorą udział partnerzy z następujących krajów: Austria, Belgia, Kanada, Finlandia, Francja,
Niemcy, Izrael, Włochy, Łotwa, Holandia, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria,
Turcja. Wniosek składa międzynarodowe konsorcjum złożone z przynajmniej trzech jednostek z ww.
krajów. Maksymalnie w projekcie może być pięciu partnerów i nie więcej niż dwóch z tego samego kraju.
W programie ERA-NET NEURON wspierana jest współpraca interdyscyplinarna, a w projektach należy
uwzględniać zarówno badania podstawowe jak i kliniczne.
Wnioski konkursowe powinny dotyczyć przynajmniej jednego z poniższych obszarów:
•
Fundamental research on the pathogenesis and/or aetiology of synaptopathies. This may include
the development of innovative or shared resources and new technologies for prevention, diagnosis or
therapy of disease.
•
Clinical research, including the exploitation of existing clinical data sets, to develop new strategies
for prevention, diagnosis, and therapy for diseases in which synaptic dysfunction plays a key role.
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR
przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR, przy czym maksymalny budżet pojedynczego projektu
nie może przekroczyć 250 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.
Więcej informacji dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu
i poziomu dofinansowania) można znaleźć w dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej
stronie konkursu pod adresem: http://www.neuron-eranet.org/, a także na stronie internetowej NCBiR
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/neuroncofund/aktualnosci/art,4847,era-net-neuron-cofund-otwarcie-naboru-wnioskow-w-2-konkursie.html.
Centrum Transferu Technologii
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JPI AMR – otwarcie nowego konkursu
21 marca 2017 r. upływa termin składania wniosków do pierwszego
etapu konkursu poświęconego oporności na antybiotyki pt.
Comparison of prevention, control, and intervention strategies for AMR infections through
multidisciplinary studies, including One Health approaches. Do udziału w konkursie zaprasza NCN wraz
z siecią JPI AMR. Wnioski składane do konkursu powinny mieścić się w następującej tematyce:
Wyjaśnienie dynamiki procesu oporności antybiotykowej u bakterii, jego rozwoju i przekazywania na
poziomie genetycznym, komórkowym, w organizmach zwierzęcych i ludzkim oraz w społeczeństwie
i środowisku, w celu planowania i oceny postępowań zaradczych i interwencyjnych dotyczących kontroli
zjawiska oporności antybiotykowej.
O finansowanie mogą się starać międzynarodowe konsorcja złożone z co najmniej 3 zespołów
naukowych pochodzących z 3 różnych krajów przystępujących do konkursu. W konkursie biorą udział
następujące kraje: Belgia, Czechy, Hiszpania, Holandia, Kanada, Irlandia, Izrael, Łotwa, Niemcy, Włochy,
Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja.
Wnioski można składać za pośrednictwem systemu elektronicznego https://secure.ptdlr.de/ptoutline/app/jpiamr2017. Za złożenie wniosku odpowiedzialny jest Koordynator.
Ogłoszenie o konkursie: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/JPI_AMR_2017_Call_text.pdf
Na stronie NCN https://ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-amr
można również pobrać wzór wniosku konkursowego oraz skorzystać z aplikacji Partner Search Tool
pozwalającej na wyszukanie partnerów do realizacji projektu.

Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 1/2017
17 lutego 2017 r. został przez NCBiR otwarty nabór wniosków na
projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Wnioski
będzie można składać do 10 kwietnia 2017 r.
Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy
w badaniach i rozwoju.
Lista
krajów
biorących
udział
w
programie
http://www.eurekanetwork.org/eureka-countries

dostępna

jest

na

stronie:

Zakres konkursu - bez ograniczeń tematycznych, ale projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli
przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.
Link do strony programu: http://www.eurekanetwork.org/
Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi „Zasadami dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA”.
Więcej informacji na stronie internetowej NCBiR:
http://www.ncbr.gov.pl/programymiedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,4963,otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eurekakonkurs-12017.html
Centrum Transferu Technologii
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10. konkurs Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI2)
Do 28 marca 2017 r. można składać wnioski w ramach 10. konkursu Inicjatywy Leków Innowacyjnych
(IMI2). Jest to wspólne przedsięwzięcie Unii Europejskiej i Europejskiej Federacji Firm i Stowarzyszeń
Farmaceutycznych (EFPIA) - największa europejska inicjatywa publiczno-prywatna, która ma na celu
przyspieszenie rozwoju bardziej skutecznych i bezpiecznych rozwiązań terapeutycznych dla pacjentów.
Projekty IMI realizowane są przez silne międzynarodowe konsorcja współpracujących ze sobą jednostek
naukowych i przemysłowych. Jednostki naukowe otrzymują finansowanie w ramach programu
HORYZONT 2020.
W ramach 10. konkursu IMI2 można ubiegać się dofinansowanie
projektów, które wpisują się w następującą tematykę:
Temat 1: Zbadanie mechanizmów i uwarunkowań klinicznych leżących u
podstaw hipoglikemii poprzez łączenie baz danych uzyskanych z badań
klinicznych.
Temat 2: Wykorzystanie big data (dużych, zmiennych i różnorodnych
zbiorów danych) w diagnozie i leczeniu raka prostaty.
Temat 3: Poprawa opieki nad pacjentami cierpiącymi z powodu bólu ostrego lub przewlekłego.
Temat 4: Stworzenie paneuropejskiej sieci badań klinicznych w pediatrii, które ułatwią opracowanie oraz
dostęp do innowacyjnych leków i terapii dla dzieci.
Temat 5: Bioprodukcja 2020 – rozwój innowacyjnych narzędzi analitycznych o wysokiej wydajności oraz
procesów komercyjnej hodowli komórek.
Temat 6: Badania z zakresu genetyki, polegające na odblokowaniu genowej rodziny przenośników
substancji rozpuszczalnych w celu zwiększenia efektywności nowych terapii.
Temat 7: Zwiększanie zaangażowania pacjentów w badania nad nowymi lekami.
Temat 8: Wykorzystanie medycyny personalizowanej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu.
W każdym temacie dofinansowanie uzyska tylko jeden najlepszy projekt. Konkurs IMI2 jest
dwuetapowy. W pierwszym etapie wniosek składa konsorcjum międzynarodowe, zgodnie z wytycznymi
konkursowymi dostępnymi na stronie http://www.imi.europa.eu/content/imi-2-call-10. Parterów do
pierwszego etapu można znaleźć m.in. za pośrednictwem wyszukiwarki uruchomionej na stronie IMI2
http://www.imi.europa.eu/content/partner-search. Do drugiego etapu przechodzi tylko jeden
najlepszy wniosek, do którego dołączają się duże firmy farmaceutyczne, wnosząc swój wkład do
projektu.
Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: http://www.imi.europa.eu/content/imi-2-call-10.
Szczegółowe warunki konkursu, wymagania dotyczące każdego z tematów, cele oraz oczekiwane
rezultaty, włącznie z praktycznymi wskazówkami nt. treści wniosku i podziału zadań opisane są
w ogłoszeniu konkursowym: http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/IMI2C
all10/IMI2_Call10_TopicsText.pdf
Na stronie http://www.imi.europa.eu/events/2016/11/28/webinars-imi-2-call-10 dostępne są także
prezentacje z webinariów, które odbyły się w grudniu 2016 i styczniu 2017 i szczegółowo omawiały
poszczególne tematy konkursowe.
Elektroniczny system składania wniosków otwarty jest od 4 stycznia 2017 r. Po raz pierwszy nabór
wniosków odbywa się za pomocą systemu Participant Portal, identycznie jak wszystkie pozostałe wnioski
w programie HORYZONT 2020.
Centrum Transferu Technologii
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Granty Fundacji NUTRICIA
Informujemy o otwarciu nowego konkursu na granty Fundacji NUTRICIA.
Wnioski można składać do 30 kwietnia 2017 r.
Fundacja NUTRICIA wspiera finansowo projekty badawcze, które odnoszą się
do misji Fundacji, którą jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez
żywienie. W wyniku tych projektów powstają m.in. nowe wytyczne w zakresie:
żywienia kobiet w ciąży, niemowląt i dzieci oraz zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.
Fundacja NUTRICIA przyznaje trzy rodzaje grantów na badania naukowe z zakresu żywienia człowieka:
Granty badawcze – dla doświadczonych badaczy, przyznawane w celu inicjowania i prowadzenia badań
naukowych z zakresu żywienia człowieka.
Granty promotorskie – dla kandydatów chcących uzyskać stopień doktora.
Więcej informacji o grantach badawczych i promotorskich w zakładce zasady i kryteria, a formularze
aplikacyjne dostępne są http://fundacjanutricia.pl/granty-dokumenty/.
Granty stypendialne – dla młodych naukowców - na zdobycie niezbędnej wiedzy i praktyki,
umożliwiającej w przyszłości inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.
Więcej informacji o tym jak składać wniosek o grant stypendialny znajduje się na stronie
http://fundacjanutricia.pl/stypendia-dokumenty/.
W 2017 r. Fundacja będzie szczególnie wspierać projekty badań dotyczących problemu otyłości –
poszukiwaniu jej przyczyn oraz metod zapobiegania i leczenia.

CERIC-ERIC: Bezpłatny dostęp do zagranicznych ośrodków badawczych
Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej (Central European Research Infrastructure
Consortium - CERIC-ERIC) zaprasza do bezpłatnego korzystania z infrastruktury badawczej,
umożliwiającej badanie materiałów i biomateriałów. Oferta skierowana jest do naukowców
z następujących dziedzin: biologia, medycyna, farmakologia, biotechnologia, chemia, fizyka, elektronika,
nanotechnologia, geologia, ochrona środowiska i inżynieria materiałowa.
Oprócz zapewnienia bezpłatnego dostępu do aparatury CERIC-ERIC pokrywa również koszty podróży
dwóch naukowców przeprowadzających eksperyment oraz publikacji wyników wybranych badań.
Ośrodki badawcze CERIC-ERIC zapewniają wsparcie merytoryczne i techniczne w czasie pomiarów.
Termin składania wniosków o dostęp do infrastruktury: 30 marca 2017 r.
W ramach naboru można ubiegać się o dostęp do następujących ośrodków:
•
•
•

Włochy: Synchrotron Elettra, www.elettra.trieste.it
Węgry: Budapesztańskie Centrum Neutronowe, www.bnc.hu
Chorwacja: Akceleratory Jonów – Instytut Ruđera Boškovicia, www.irb.hr
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•
•
•
•

Austria: Uniwersytet Techniczny w Grazu, Instytut Chemii Nieorganicznej, www.ac.tugraz.at
Czechy: Grupa Fizyki Powierzchni, Uniwersytet Karola, www.physics.mff.cuni.cz
Rumunia: Laboratorium Struktur Atomowych i Wad Materiałów Zaawansowanych, Narodowy
Instytut Fizyki Materiałów, www.infim.ro
Słowenia: Słoweńskie Centrum Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, Narodowy Instytut
Chemii, www.slonmr.si.

CERIC-ERIC skupia wyspecjalizowane laboratoria i ośrodki badawcze z Europy Środkowej. Polskę
reprezentuje w nim Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS z Krakowa.
Konsorcjum działa pod auspicjami Komisji Europejskiej.
Pełnoprawnymi członkami organizacji są: Austria, Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia i Włochy.
Status obserwatorów posiadają Chorwacja i Węgry. Siedziba CERIC-ERIC znajduje się w Trieście
(Włochy). Wideoprezentacja konsorcjum dostępna jest pod adresem https://youtu.be/TCZEuPx1ewY.

Otwarcie naboru wniosków w konkursie AAL 2017
15 lutego 2017 r. otwarto nabór wniosków w ramach
międzynarodowego konkursu pt. „AAL packages/Integrated solutions Packages integrating different solutions based on ICT to support active,
healthy and independent living of older adults” organizowanego
w ramach Programu AAL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań
obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających
osoby z demencją.
Celem niniejszego konkursu jest wspieranie innowacyjnych, międzynarodowych i wielodyscyplinarnych
projektów współpracy.
W 2017 roku Program AAL skupia się na dwojakich wyzwaniach:
1. The challenge lies in developing packages integrating different solutions that address the needs
and wishes of end-users and add value to their lives. Since peoples’ wishes, aspirations, and needs
evolve over time, packages should be designed with built-in flexibility and a variety of components in
order to meet diverse individual situations and to remain attractive to end-users over time. Endusers expect proposed solutions to be affordable, user-friendly, secure, and reliable. Packages
should be based on existing and/or open platforms.
2. The challenge lies in extensive testing and evaluating of packages in order to provide
meaningful and significant results.
W konkursie biorą udział: Austria, Belgia, Cypr, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Luksemburg,
Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwajcaria, Węgry, Włochy.
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie
internetowej: http://proposals.aal-europe.eu i będzie trwał do 24 maja 2017 r.
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR
przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
Materiały do pobrania:




Guide for Applicants AAL Call 2017
Wzór wniosku międzynarodowego (część B)
National Eligibility Criteria
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Informacja dla wnioskodawców
Wzór krajowego wniosku o dofinansowanie
Przewodnik kosztów kwalifikowanych

Strona internetowa programu: http://www.aal-europe.eu

Współpraca Wspólnotowego Centrum Badawczego z Narodowym Centrum
Badań Jądrowych
2 lutego 2017 r. w Brukseli została podpisana umowa pomiędzy Wspólnotowym Centrum Badawczym
(Joint Research Centre, JRC) a Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ). JRC to jedna z Dyrekcji
Generalnych Komisji Europejskiej. Sześć ośrodków badawczych i centrala w Brukseli stanowią
niezależny, naukowy i techniczny organ doradczy dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego,
Rady Unii Europejskiej i krajów członkowskich. W ramach podpisanej umowy Narodowe Centrum Badań
Jądrowych ma możliwość współtworzenia programów badawczych Wspólnego Centrum Badawczego.
Dzięki temu polscy naukowcy będą brać udział w opracowywaniu i koordynowaniu polityki Unii
Europejskiej, szczególnie w zakresie rozwoju technologii jądrowych w takich dziedzinach jak energetyka,
gospodarka, cyberbezpieczeństwo czy medycyna.
Dr hab. Krzysztof Kurek, dyrektor NCBJ zwrócił uwagę, że „Podpisana umowa o współpracy z JRC to
rezultat wysokiej pozycji polskich naukowców na arenie międzynarodowej i naszej roli w prowadzonej
polityce naukowo-badawczej Unii Europejskiej”. Umowa ma otworzyć również nowe możliwości, w tym
w ramach projektów programu Horyzont 2020. Obszarem wzajemnej współpracy może być
opracowywanie i wdrażanie nowych radiofarmaceutyków. Pan dr hab. Krzysztof Kurek dodaje, że
„szybka i właściwa diagnoza w połączeniu ze skutecznym leczeniem to dziś jedno z największych wyzwań
medycyny. Polska w tym obszarze ma wiele sukcesów i zamierza intensyfikować prace związane
z rozwojem technologii jądrowych służących ochronie zdrowia i życia ludzi”.
Spotkanie miało roboczy charakter i rozpoczyna prace nad szczegółowym określaniem kierunków
współpracy i podejmowania wspólnych przedsięwzięć naukowych.

Zapowiedź konkursu Twinning
11 maja 2017 r. zostanie otwarty konkurs WIDESPREAD-052017 - Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie
szerszego uczestnictwa, w ramach którego będzie można
składać wnioski na działanie pod nazwą Twinning, będące
szansą na podniesienie potencjału B+R instytucji
badawczych.
Celem konkursu jest:




znaczące wzmocnienie aplikującej jednostki w danej dziedzinie wiedzy,
wzmocnienie potencjału B+R jednostek zaangażowanych w projekt,
rozwój karier badawczych personelu oraz profilu badawczego zaangażowanych jednostek.

Mile widziana jest synergia z programami Inteligentnych Specjalizacji (regionalnych/krajowych).
Projekty Twinning mają na celu znaczne wzmocnienie rozwijającej się instytucji w określonej dziedzinie
badań poprzez nawiązanie współpracy z co najmniej dwiema innymi instytucjami, które w tym obszarze
mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym. To rodzaj współpracy sieciowej, rozwijanej
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w oparciu o przedstawioną strategię naukową dla intensyfikacji i stymulowania zdolności doskonałości
naukowej i innowacyjnej w określonej dziedzinie badań przy wykorzystaniu doskonałości naukowej
partnerów zaangażowanych w realizację projektu w schemacie Twinning.
Konsorcjum powinno się składać z minimum 3 uczestników. Koordynatorem może być jednostka
badawcza (uczelnia, publiczna i prywatna jednostka badawcza non-profit) z Polski, która będzie
współpracować z minimum dwoma doskonałymi jednostkami naukowymi (światowi liderzy w swojej
dziedzinie) z kraju europejskiego lub stowarzyszonego innego niż koordynator.
W projekcie można zaplanować następujące działania:







krótkie wymiany personelu,
wizyty ekspertów i krótkie szkolenia na miejscu lub wirtualnie,
warsztaty,
uczestnictwo w konferencjach,
organizacja szkół letnich,
rozpowszechnianie wiedzy.

Nie można natomiast finansować sprzętu, działań badawczych ani zatrudniać nowego personelu.
Wnioski projektowe powinny zilustrować ilościowo i jakościowo zakres oczekiwanego oddziaływania
w ramach instytucji a następnie pokazać potencjalne oddziaływanie na poziomie regionalnym
i krajowym w oparciu o następujące (przykładowe) wskaźniki:







wzrost publikacji w recenzowanych czasopismach,
wzrost cytowań,
wzrost ilości wniosków patentowych (IPR),
wzrost grantów ERC,
wzrost udziału w krajowych i unijnych programach badawczych, umów o współpracy
z przemysłem,
generowania nowych innowacyjnych produktów i usług.

Projekty mogą trwać maksymalnie 3 lata, a finansowanie może wynosić do 1 mln euro.
Dokumentacja konkursowa już teraz dostępna jest na stronie Komisji Europejskiej:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespr
ead-05-2017.html

V edycja konkursu „Mobilność Plus”
Informujemy, że do 15 marca 2017 r. trwa nabór wniosków
w ramach V edycji konkursu Mobilność Plus. Celem konkursu
jest finansowanie zagranicznych pobytów młodych
naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia, w celu
udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych
realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych.
Środki finansowe na uczestnictwo w programie mogą być
przyznane na okres od 6 do 36 miesięcy, a wsparcie jest udzielane we wszystkich dziedzinach nauki. Nie
ma również ograniczeń odnośnie lokalizacji zagranicznego ośrodka.
Więcej informacji na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycjikonkursu-mobilnosc-plus.html
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Otwarte konkursy
1) 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

2) ERA-NET NEURON Cofund – 14 marca 2017
http://www.neuron-eranet.org/

3) Mobilność Plus – 15 marca 2017
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html

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

5) JPI AMR – 21 marca 2017
https://ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-amr

6) ETIUDA 5 - 22 marca 2017
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda5

7) SONATINA 1 – 22 marca 2017
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina1

8) UWERTURA 1 – 22 marca 2017
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura1

9) 10. Konkurs IMI2 – 28 marca 2017
http://www.imi.europa.eu/content/imi-2-call-10

10) CERIC-ERIC – 30 marca 2017
http://www.ceric-eric.eu/

11) RISE – 5 kwietnia 2017
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise2017.html

12) EUREKA – 10 kwietnia 2017
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,4963,otwarcie-naboruwnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-12017.html

13) FUNDACJA NUTRICIA – 30 kwietnia 2017
http://fundacjanutricia.pl

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) AAL 2017 – 24 maja 2017
http://proposals.aal-europe.eu

16) 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 CTT:
Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała - Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych
i innowacji, Przewodniczący Rady Nadzorującej CTT, e-mail: ewylegala@sum.edu.pl
mgr inż. Barbara Jarzębska – Dyrektor, e-mail: bjarzebska@sum.edu.pl
mgr Anna Tilszer – Z-ca Dyrektora, 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
mgr Izabela Kałuża, e-mail: ikaluza@sum.edu.pl
mgr Anna Gardocka, e-mail: agardocka@sum.edu.pl – urlop macierzyński
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

Centrum Transferu Technologii
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
tel.: + 48 32 208 36 92, 208 36 40, 208 36 44, e-mail: ctt@sum.edu.pl
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