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Szanowni Państwo,
Przesyłam kolejny numer naszego newslettera, w którym jak zawsze
doradzamy gdzie szukać środków finansowych na realizację rozmaitych
projektów, a także pokazujemy, że nasza Uczelnia skutecznie środki te
pozyskuje.
Niewątpliwym sukcesem jest dofinansowanie termomodernizacji Zakładów
Teorii Medycyny w Katowicach-Ligocie w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
W ostatnich miesiącach rozpoczęła się realizacja dwóch dużych projektów
w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju STRATEGMED 3
– PersonALL i Gliomed, których liderem jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Serdecznie gratulujemy Pani dr hab. n. farm. Ewie Oziminie-Kamińskiej z Katedry i Zakładu
Farmakognozji i Fitochemii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
zwycięskiego projektu SONATA BIS, a także Panu dr n. med. Markowi Kardasowi, Kierownikowi Zakładu
Technologii i Oceny Jakości Żywności Katedry Dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
sukcesu w ramach Ścieżek Kopernika 2.0.
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją otwartych konkursów. Obecnie można składać wnioski do
Narodowego Centrum Nauki w ramach trzech konkursów – PRELUDIUM 13, OPUS 13 oraz MINIATURA 1.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi nabór wniosków w konkursach TEAM oraz TEAM-TECH,
a także w konkursie na Międzynarodowe Agendy Badawcze. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ogłosiło konkurs 1/4.1.2/2017/POIR na Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze oraz konkurs w ramach
inicjatywy Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation, której celem jest
realizacja wspólnych innowacyjnych projektów badawczych przez naukowców z Azji PołudniowoWschodniej i Europy.
Naukowcy zainteresowani grantami wyjazdowymi mogą składać wnioski w ramach konkursu na granty
indywidualne w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie programu HORYZONT 2020. Natomiast tych
z Państwa, którzy posiadają duży dorobek naukowy, zachęcam do zapoznania się z dokumentacją
prestiżowego konkursu ERC Advanced Grant.
Kończąc zwracam uwagę na konkurs TWINNING, który jest szansą na podniesienie potencjału badawczorozwojowego instytucji badawczych, a polega na nawiązaniu współpracy z co najmniej dwiema innymi
instytucjami, które w danej dziedzinie pełnią wiodącą rolę na poziomie międzynarodowym.
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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Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii
Dnia 26.04.2017 r. w siedzibie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyło się pierwsze
posiedzenie Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii, w którym uczestniczyli Członkowie Rady
Nadzorującej w składzie:
 Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała – przewodniczący Rady Nadzorującej Centrum Transferu
Technologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 Prof. dr hab. n. med. Janusz Kasperczyk
 Dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat
 Dr hab. n. med. Piotr Czekaj, Prof. nadzw. SUM
 Dr n. o zdrowiu Ewa Niewiadomska
 Dr hab. n. med. Paweł Niemiec
Dodatkowo w posiedzeniu bez prawa głosu brały udział następujące osoby:
 Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
 Dr n. o zdrowiu Bernadeta Kuraszewska
 Mgr inż. Barbara Jarzębska
 Mgr Anna Tilszer
 Mgr Anna Musiał
 Joanna Smolarczyk
Podczas posiedzenia została podjęta Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorującej Centrum Transferu Technologii. Został nim Pan Dr hab. n. med. Piotr Czekaj, Prof. nadzw.
SUM.
Na posiedzeniu omówiono kwestie związane z pracą Centrum Transferu Technologii, w szczególności
dotyczące realizacji projektów, możliwości składania grantów, rodzajów programów, kwestii
finansowych, motywacji do składania grantów, systemu punktowania. Pani mgr inż. Barbara Jarzębska,
Dyrektor Centrum Transferu Technologii w sposób szczegółowy przedstawiła plan pracy CTT w bieżącym
roku, który oprócz działań związanych z realizacją projektów, zakłada m.in.:
 organizację szkoleń i seminariów dla pracowników Uczelni z zakresu ochrony własności
intelektualnej oraz transferu wiedzy i technologii,
 wykonanie audytu technologicznego jednostek Uczelni i stworzenie na podstawie jego wyniku oferty
technologicznej,
 tworzenie bazy podmiotów gospodarczych/potencjalnych odbiorców wyników badań prowadzonych
w SUM,
 stworzenie bazy patentów i wynalazków.
Plan ten poddano pod głosowanie, a następnie została podjęta Uchwała w sprawie zatwierdzenia
Rocznego planu pracy na rok 2017.
Drugie posiedzenie Rady Nadzorującej CTT zaplanowano na październik 2017 roku.
Centrum Transferu Technologii
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Dofinansowanie termomodernizacji Zakładów Teorii Medycyny
w Katowicach-Ligocie

28 lutego 2017 r. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach podpisał umowę o dofinansowanie
z Funduszy Europejskich realizacji projektu pn. „Wykonanie termomodernizacji obiektów Zakładów
Teorii Medycyny w Katowicach – Ligocie przy ul. Medyków 18 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach” w ramach poddziałania 1.3.1 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, nr umowy: POIS.01.03.01-000148/16-00.
Wsparcie w konkursie otrzymały projekty inwestycyjne dotyczące głębokiej kompleksowej modernizacji
energetycznej budynków publicznych, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników
rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię
pierwotną, co pozwoli na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne gospodarowanie zasobami
oraz realne wsparcie dla realizacji celów związanych z poprawą jakości powietrza, w tym likwidacją
niskiej emisji.
Do końca 2019 roku w projekcie planuje się przeprowadzenie prac budowlanych
w obiektach Zakładów Teorii Medycyny polegających na robotach dociepleniowych, wymianie stolarki
okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji c.o. Dodatkowo planuje się montaż systemu wentylacji
mechanicznej oraz kolektorów słonecznych, a także przeprowadzenie audytów energetycznych.
Wartość projektu to 23 350 938,97 zł, z czego dofinansowanie z programu UE wynosi 10 268 789,49 zł.

Ścieżki Kopernika 2.0.
8 marca 2017 r. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
podpisał umowę o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju projektu pt.: „Warsztaty kulinarno – edukacyjne
„Kolorowo znaczy zdrowo””, na kwotę 113 121,12 zł.
Projekt realizowany będzie w Katedrze Dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu,
w partnerstwie z Gminą Siemianowice Śląskie.
Będzie on polegał na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu warsztatów kulinarno – edukacyjnych dla
uczniów. Działaniem objęci zostaną uczniowie szkół podstawowych (wybrane roczniki). Uczniowie
nabędą wiedzę z zakresu zasad prawidłowego żywienia, a w części praktycznej nauczą się jak przyrządzać
zdrowe i atrakcyjne posiłki oraz eliminować błędy żywieniowe.
Kierownikiem projektu jest Pan dr n. med. Marek Kardas, Kierownik Zakładu Technologii i Oceny Jakości
Żywności Katedry Dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu.

Centrum Transferu Technologii

Strona 3

2017

Newsletter nr 16

Rozpoczęcie projektu GLIOMED
Dnia 30 marca br. została podpisana Umowa o
wykonanie i finansowanie projektu badawczego
„Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego
DNA guza”, akronim Gliomed, pomiędzy Śląskim
Uniwersytetem Medycznym a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, realizowanego w ramach
programu „Profilaktyka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych” STRATEGMED.
Celem projektu jest opracowanie kompleksowego testu opartego na analizie materiału pobranego
z guza w trakcie operacji lub biopsji u pacjentów chorych na glejaka oraz próbę opracowania metody
“liquid biopsy” opartej na podstawie analizy wolnokrążącego DNA (cfDNA) guza we krwi obwodowej, co
mogło by stanowić szybką i małoinwazyjną alternatywę dla biopsji, co w przypadku trudno dostępnych
guzów, jakimi są niewątpliwie guzy mózgu, ma duże potencjalne znaczenie praktyczne.
Projekt Gliomed będzie realizowany przez Konsorcjum Naukowe, w skład którego wchodzą: Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach - Lider projektu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut
Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, Akademickie Centrum Komputerowe
Cyfronet AGH, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne z siedzibą w Podzamczu, Oncogene
Diagnostics Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie.
Projekt rozpoczął się 1 kwietnia br. a planowany okres jego realizacji wynosi 36 miesięcy. Kierownikiem
Projektu Gliomed jest Pan prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki, Kierownik Kliniki Radioterapii
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.
Kwota dofinansowania projektu wynosi 7 809 757,00 zł, z czego Śląski Uniwersytet Medyczny otrzymał
kwotę w wysokości 2 407 376,00 zł.

Zwycięska SONATA BIS
6 kwietnia 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pt. „Badanie dynamiki molekularnej,
przejść fazowych, izomeryzacji, w różnych warunkach temperatury i ciśnienia w mieszaninach binarnych
złożonych z farmaceutycznej substancji aktywnej (API) i sacharydu modyfikowanego”, którego
kierownikiem jest dr hab. n. farm. Ewa Ozimina-Kamińska z Katedry i Zakładu Farmakognozji i Fitochemii
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Projekt otrzymał dofinansowanie
w kwocie 1 632 900,00 zł w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki - Sonata BIS. Realizacja
projektu będzie trwała 5 lat.
Rezultaty ostatnich prac pokazują, iż uzyskanie stabilnych amorficznych substancji aktywnych jest
możliwe poprzez zmieszanie ich z polimerami lub sacharydami, które hamują krystalizację,
a w niektórych przypadkach nawet chemiczną degradację APIs (amorficzne substancje aktywne). Należy
jednak zaznaczyć, że większość badań nad tego typu układami prowadzi się w warunkach ciśnienia
atmosferycznego, nie uwzględniając efektów związanych z kompresją, która jest nieodłącznym
elementem procesu formulacyjnego stałych postaci leku.
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Jest to szczególnie zaskakujące w kontekście najnowszych, wciąż bardzo rzadkich doniesień jasno
ukazujących, że w czystych farmaceutykach w warunkach wysokich ciśnień może dochodzić do
niekontrolowanych izomeryzacji, czy też przemian fazowych związanych z krystalizacją, przechodzeniem
form polimorficznych między sobą, które rzutują na skuteczność i bezpieczeństwo finalnego produktu
amorficznego. Sztandarowym przykładem tego jest chociażby karbamazepina, dla której przejście jednej
formy polimorficznej w inną, różniącą się właściwościami biodostępności i reaktywności, doprowadziło
w konsekwencji do wycofywania leku ze sprzedaży. Należy zaznaczyć, że w formulacjach
farmaceutycznych bardzo rzadko mamy do czynienia z układami jednoskładnikowymi. Z reguły są to
preparaty wielokomponentowe, w których cząsteczki różnych substancji oddziałują ze sobą z różną siłą.
W związku z tym konieczne wydaje się przeprowadzenie podobnych badań w różnych warunkach
temperatury i ciśnienia na układach co najmniej binarnych celem głębszego poznania wpływu
środowiska, upakowania molekularnego, oddziaływań międzycząsteczkowych na stabilność
fizykochemiczną, kinetykę przejść fazowych, wzrost i morfologię powstających kryształów.
„Jesteśmy przekonani, iż rezultaty naszych badań znacznie wykroczą poza obecny stan wiedzy oraz
przyczynią się do lepszego zrozumienia fundamentalnych zagadnień z zakresu farmacji i fizykochemii fazy
skondensowanej. Zakładamy, iż pozwolą one w przyszłości lepiej poznać czynniki wpływające na
stabilność fizyczną oraz chemiczną badanych układów. Skutkować to będzie opracowaniem nowych
formulacji już istniejących substancji aktywnych, charakteryzujących się lepszą biodostępnością i niską
toksycznością” – tłumaczy dr hab. n. farm. Ewa Ozimina-Kamińska.

Nabór wniosków w konkursie MINIATURA 1
Konkurs MINIATURA 1 ma na celu finansowanie działania naukowego realizowanego przez osoby, które
planują ubiegać się o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki.
W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski o finansowanie pojedynczych działań naukowych
służących realizacji badań podstawowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
r. o zasadach finansowania nauki jako: oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne
podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk
i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.
Realizującymi działanie naukowe 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 przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia
naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Dodatkowo osoba taka
powinna w dniu złożenia wniosku być zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.
Okres realizacja projektu może wynosić 12 miesięcy, z możliwością skrócenia w razie wcześniejszego
zakończenia realizacji działania.
Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej. W systemie OSF został udostępniony formularz
wniosku, a szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosków znajdują się na stronie
NCN https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-05-04-miniatura-formularze-wnioskow-dostepne
Nabór wniosków w konkursie MINIATURA 1 odbywa się w systemie ciągłym od 4.05.2017 do 31.12.2017.
Zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami wypełniania wniosku - https://ncn.gov.pl/finansowanienauki/konkursy/typy/miniatura/instrukcja-miniatura1
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OPUS 13, PRELUDIUM 13
Informujemy, że do 16 czerwca 2017 r. trwa
nabór wniosków do konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13.
OPUS 13 to konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów - https://ncn.gov.pl/finansowanienauki/konkursy/typy/opus/instrukcja-opus13-1
PRELUDIUM 13 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
nieposiadające
stopnia
naukowego
doktora
https://ncn.gov.pl/finansowanienauki/konkursy/typy/preludium/instrukcja-preludium13

Międzynarodowe Agendy Badawcze - otwarty konkurs
28 kwietnia 2017 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwarła trzeci
konkurs w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB).
Konkurs skierowany jest do wybitnych uczonych z całego świata, którzy
chcieliby założyć w Polsce autonomiczne instytucje badawcze
i prowadzić w nich innowacyjne badania.
Nabór wniosków jest trzyetapowy. Termin złożenia pierwszej części
wniosku upływa 30 czerwca 2017 r. Każdy wniosek podlega
trzyczęściowej ocenie merytorycznej dokonywanej przez zagranicznych
ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym
oraz interdyscyplinarnym, jak i recenzentów.
Na jedną nowopowstałą instytucję badawczą można otrzymać co
najmniej 35 mln zł. Środki te mają sfinansować badania prowadzone przez kilka grup badawczych
w pierwszych pięciu latach funkcjonowania instytucji. W sumie na konkurs przeznaczono 140 mln zł.
Do końca 2020 r. Fundacja zamierza wesprzeć rozwój co najmniej 10 jednostek realizujących MAB,
w których zatrudnienie znajdzie w sumie nawet 500 młodych i doświadczonych badaczy z Polski
i z zagranicy.
Wnioski na konkurs mogą składać: indywidualny naukowiec, tandem złożony z naukowców
zamierzających prowadzić grupy badawcze lub tandem złożony z jednego lidera grupy badawczej
i jednego naukowca o kompetencjach menedżerskich. Wnioskodawcy proponują zarówno temat badań,
jak i przedstawiają pomysł na organizację całej jednostki i wizję jej przyszłości. W konkursie oceniana jest
oryginalność i innowacyjność przedstawionego programu badawczego. Ponadto w trakcie projektu
jednostka realizująca MAB musi rozwijać partnerstwo gospodarcze.
Ważna jest również współpraca z renomowaną zagraniczną instytucją badawczą, która wnosi do
projektu swoje know-how zarówno w zakresie zarządzania nauką, komercjalizacji wyników badań, jak
i pozyskiwania do pracy naukowej najlepszych kandydatów w drodze otwartych, międzynarodowych
konkursów.
Więcej informacji na stronie FNP http://www.fnp.org.pl/ponad-140-mln-zl-w-trzecim-otwartymkonkursie-w-programie-miedzynarodowe-agendy-badawcze/
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Regionalne agendy naukowo-badawcze
Od 12 czerwca 2017 r. do 12 września 2017 r. będzie trwał nabór wniosków
w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe" Poddziałanie
4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze".
Budżet konkursu wynosi 340 mln zł.
Konkurs w ramach podziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” PO IR jest adresowany do
konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno
przedsiębiorstwo, przy czym to jednostka naukowa jest liderem i formalnym wnioskodawcą projektu.
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, obejmujących badania przemysłowe
i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres
regionalnych agend naukowo-badawczych.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł, maksymalna - 8 mln zł.
Zgłaszane projekty muszą wchodzić w zakres Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w regulaminie, który dostępny jest na stronie
internetowej NCBiR: http://www.ncbr.gov.pl/funduszeeuropejskie/poir/konkursy/konkurs14122017ranb/

Nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu
Współpracy Dwustronnej Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
Od 12 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach
Funduszu Współpracy Dwustronnej. Nabór ma charakter ciągły. Operator Programu nadal przyjmuje
formularze realizacji działania, które są na bieżąco weryfikowane. W ramach działania przyznane
dofinansowanie można przeznaczyć na pokrycie kosztów wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu
w Norwegii albo wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce. Indykatywny budżet
przeznaczony na dofinansowanie działań wynosi 400 tys. euro. Do tej pory przyznano dofinansowanie
dla 38 działań na łączną kwotę 164 750 EUR.
Działanie powinno służyć:


zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont
2020 i innych programów międzynarodowych,

i/lub


wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć
związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii).

Formularz realizacji działania składa polska jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania
i upowszechniającą wiedzę.
Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweskawspolpraca-badawcza/fundusz-wspolpracy-dwustronnej/art,5042,polsko-norweska-wspolpracabadawcza-nabor-na-dofinansowanie-dzialan-bilateralnych-w-ramach-funduszu-wspolpracydwustronnej.html
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Ponowna zmiana terminu ogłoszenia pierwszego konkursu polskochińskiego
Informujemy, że po raz kolejny NCBR zamieściło komunikat o zmianie terminu ogłoszenia I polskochińskiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe. Obecnie planowany termin ogłoszenia
konkursu to II kwartał 2017 roku.
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.
Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową zostaną zamieszczone w dniu ogłoszenia
konkursu na stronie internetowej http://www.ncbr.gov.pl.

ERC Advanced Grant
16 maja 2017 r. uruchomiony został konkurs ERC Advanced Grant, dedykowany naukowcom ze
stopniem doktora lub wyższym i z liczącym się dorobkiem z ostatnich 10 lat. Granty te wspierają
najlepsze, innowacyjne projekty badawcze, które mogą dotyczyć wszystkich
dziedzin wiedzy.
Za przebieg projektu odpowiedzialny jest „główny badacz” – lider stworzonego
przez siebie zespołu badawczego. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu mogą
pochodzić z dowolnego kraju. Projekt wykonywany jest w wybranej przez
głównego badacza instytucji goszczącej, którą może być instytucja macierzysta,
ale musi się ona znajdować w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym
z programem H2020. Projekt może trwać do 5 lat, a jego budżet może wynosić
2,5 mln euro.
Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2017 r.
Dokumentacja
konkursowa
dostępna
jest
w
serwisie
Participant
Portal
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc2017-adg.html

Otwarcie konkursu TWINNING
11 maja 2017 r. został otwarty konkurs WIDESPREAD-05-2017 - Upowszechnianie doskonałości
i zapewnienie szerszego uczestnictwa, w ramach którego można składać wnioski na działanie pod nazwą
TWINNING, będące szansą na podniesienie potencjału B+R instytucji badawczych. Wnioski można
składać do 15 listopada 2017 r.
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. Szczegółowo o konkursie TWINNING pisaliśmy
w poprzednim numerze naszego newslettera.
Dokumentacja
konkursowa
znajduje
się
na
stronie
Komisji
Europejskiej:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespr
ead-05-2017.html
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Nabór wniosków na konkurs w ramach Trzeciego Programu
Zdrowia UE
Do 15 czerwca 2017 r. można składać wnioski na konkurs HP-PJ Project w ramach
Trzeciego Programu Zdrowia Unii Europejskiej. Temat konkursu: Supporting
Member States in mainstreaming health promotion and disease prevention in
health and educational settings.
Projekty mogą składać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 jednostek z 3 różnych krajów.
Dofinansowanie Komisji Europejskiej wynosi 60%. Wnioski wysyła się w wersji elektronicznej za
pośrednictwem serwisu Participant Portal.
Więcej
informacji
oraz
dokumentacja
konkursowa
są
dostępne
na
stronie
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/pj-012017.html

Granty indywidualne w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie
Komisja Europejska ogłosiła konkurs na indywidualne granty wyjazdowe i przyjazdowe dla
doświadczonych naukowców, tj. posiadających stopień doktora lub
przynajmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych (w
wymiarze pełnego etatu). Granty przyznawane są na okres od 12 do 36
miesięcy (w zależności od typu projektu). Wszystkie projekty powinny
zakładać mobilność międzynarodową indywidualnego naukowca, co oznacza,
że grantu nie można realizować w kraju, w którym naukowiec przebywał
dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat. Ważna jest również
mobilność międzysektorowa, tj. pomiędzy sektorem akademickim a
pozaakademickim.
Więcej informacji na temat poszczególnych typów grantów: European Fellowships i Global Fellowships
na stronie KPK.
Termin składania wniosków upływa 14 września 2017 r.
Dokumentacja konkursowa oraz system składania wniosków znajdują się na stronie Participant Portal https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if2017.html

Stypendia Fulbright Senior Award
Do 16 czerwca 2017 r. można składać wnioski na wyjazd w ramach
stypendium Komisji Fulbrighta w roku akademickim 2018-2019.
Stypendia Fulbright Senior Award przyznawane są pracownikom naukowym oraz naukowodydaktycznym uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych
instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów
badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych
instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji projektu badawczego, mogą również prowadzić
zajęcia dydaktyczne.
Stypendium zapewnia status Visiting Scholar w wybranej instytucji, który pozwala na prowadzenie pracy
badawczej lub badawczo-dydaktycznej pod merytoryczną opieką wskazanego profesora i dostęp do
zaplecza naukowego instytucji goszczącej (w tym bibliotek i laboratoriów).
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Przyjmowane są zgłoszenia z wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających
bezpośredniego kontaktu z pacjentem.
Kryteria kwalifikacji na stypendium oraz
http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/

wszelkie

informacje

dostępne

są

na

stronie:

Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation
– nabór wniosków
3 kwietnia 2017 r. otwarty został konkurs w ramach inicjatywy Southeast Asia – Europe Joint Funding
Scheme for Research and Innovation (SEA-EU-NET Joint Call 2017), której celem jest realizacja
wspólnych innowacyjnych projektów badawczych przez naukowców z Azji Południowo-Wschodniej
i Europy, wspieranie istniejących partnerstw, inicjowanie nowych oraz wymiana wiedzy.
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny PT-Outline dostępny pod
linkiem: https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/seaeuropejfs. Wnioski można składać do 30 czerwca
2017 r.
Konkurs obejmuje następujące tematy:
Health, with preference:
Sub-topic 1: Anti-microbial drug resistance (new drug
candidates (preclinical), Diagnostics, Transmission, antibiotic
use and resistance in livestock, Surveillance)
Sub-topic 2: Emerging infectious diseases (New drug and
vaccine candidates (preclinical), diagnostics, epidemiology,
public health preparedness)
Climate Change/Environment, with preference:
Sub-topic 1: Adaptation/Resilience of food production systems (including varietal improvement of
(plantation) crops)
Sub-topic 2: Impacts of Climate Change on Ecosystems/Biodiversity (including analysis of diversitystability relationships and ecosystems productivity)
Wnioskodawcami mogą być jednostki naukowe, mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa lub konsorcja
naukowe (mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/jednostki naukowe).
Finansowane będą badania przemysłowe i prace rozwojowe.
Konsorcjum powinno być złożone z min. 3 podmiotów: 2 partnerów z Azji Południowo-Wschodniej i 1
europejskiego partnera lub 2 różnych europejskich partnerów i 1 partnera z Azji PołudniowoWschodniej. Finansowane będą tylko podmioty z krajów biorących udział w konkursie. Wnioskodawca
podlega krajowym regulacjom w odniesieniu do trybu i sposobu finansowania.
W konkursie biorą udział następujące kraje: Belgia, Kambodża, Francja, Niemcy, Laos, Filipiny, Polska,
Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia, Turcja, Wietnam.
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu, NCBR
przeznaczyło budżet w wysokości 300 000 EUR. Dofinansowanie udziału partnera polskiego nie powinno
przekroczyć 100 000 EUR na projekt. Okres realizacji projektów może wynosić maksymalnie
36 miesięcy.
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Więcej informacji na stronie http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/sea-eu-net/sea-eunet-joint-call-2017/aktualnosci/art,5090,southeast-asia-europe-joint-funding-scheme-for-researchand-innovation-informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow.html

Piąty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu
Israel Innovation Authority/ISERD ogłosiły piąty konkurs na projekty badawczo-rozwojowe,
ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających
realne perspektywy zastosowań komercyjnych.
Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe
do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Projekty,
które uzyskają dofinansowanie zostaną zgłoszone do Sekretariatu Eureki w celu dołączenia ich do
portfolio EUREKI. Termin naboru wniosków upływa 8 sierpnia 2017 r.
Pełna dokumentacja konkursowa do pobrania ze strony internetowej
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/izrael/v-konkurs-plil/art,5175,piaty-polsko-izraelski-konkurs-na-projekty-badawczo-rozwojowe.html

Konkursy TEAM i TEAM-TECH
Do 20 czerwca 2017 r. można składać wnioski na konkursy TEAM
i TEAM-TECH ogłoszone przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Są one
współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój (PO IR).
Konkurs TEAM, którego celem jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie
projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z
całego świata (niezależnie od ich narodowości) w jednostkach
naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, to granty dla zespołów
badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych, pracujących w
najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego.
TEAM-TECH to granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących
projekty B+R związane z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym (technologicznym lub
wytwórczym) o dużym znaczeniu dla gospodarki. Celem tego programu jest rozwój kadr sektora B+R
w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających
wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź
w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych.
Wnioskodawcą w konkursach TEAM i TEAM-TECH może zostać naukowiec posiadający co najmniej
stopień naukowy doktora, który zamierza zatrudnić w swoim zespole młodych uczonych: studentów,
doktorantów lub młodych doktorów, przy czym dodatkowo wymagane jest doświadczenie naukowe
poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu (w konkursie TEAM) bądź doświadczenie badawcze
Centrum Transferu Technologii

Strona 11

2017

Newsletter nr 16

lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu (w konkursie TEAM-TECH).
Kierownik projektu podczas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50%
etatu na rzecz projektu. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może zaproponować mniejszy
wymiar etatu na rzecz projektu (jednak nie mniejszy niż 30% etatu). W takim wypadku wniosek musi być
poszerzony o informacje i dokumenty dotyczące zastępcy kierownika projektu, stale nadzorującego
prace zespołu. W przypadku gdy projekt będzie realizowany w konsorcjum naukowo-przemysłowym,
wnioskodawca musi przeznaczyć na realizację projektu co najmniej 50% etatu i nie może wyznaczyć
swojego zastępcy.
Projekty mogą trwać maksymalnie 36 miesięcy, a ich wartość nie powinna przekraczać 3 500 000 zł.
Finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych
Specjalizacji (KIS), przy czym w wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może
przyjąć do finansowania projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, jeśli posiadają one znaczny
potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego.
Projekty w ramach programu mogą być realizowane w trzech wariantach:


przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności gospodarczej (bez
udzielania pomocy publicznej),



przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),



przez konsorcja naukowo-przemysłowe, z udziałem jednej jednostki naukowej i jednego
przedsiębiorstwa (dla jednostki naukowej bez pomocy publicznej – w zakresie, w jakim nie prowadzi
działalności gospodarczej, oraz dla przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami udzielania pomocy
publicznej na działalność B+R).

W programie TEAM obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z zagranicy.
Z kolei w przypadku programu TEAM-TECH obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera
gospodarczego.
Zachęcamy do obejrzenia relacji ze spotkania informacyjnego poświęconego programom TEAM i TEAMTECH z dn.10 maja 2016: zapis transmisji online ze spotkania.
Więcej informacji na stronie http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/

Wyniki konsultacji w sprawie programu Horyzont 2020
28 kwietnia 2017 r. Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych
i Innowacji
Komisji
Europejskiej
i Europejski
Komitet
Ekonomiczno-Społeczny (EESC) na konferencji w Brukseli
przedstawili wyniki konsultacji zainteresowanych stron
w sprawie programu Horyzont 2020.
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Publiczne konsultacje były prowadzone w ramach śródokresowej oceny Programu Ramowego Horyzont
2020 na rzecz badań i rozwoju od 20 października 2016 do 15 stycznia 2017 r. Komisja Europejska
informuje, że zasięg konsultacji objął 69 krajów, z których otrzymano blisko 3,5 tys. odpowiedzi na
internetowy kwestionariusz i ponad 300 stanowisk.
Zdaniem 95% respondentów obecny program ramowy przyczynia się do zwiększenia zatrudnienia
i wzrostu gospodarczego, a 92% zgadza się, że Horyzont 2020 wzmacnia rolę Unii Europejskiej jako
całości. 83% uczestników przyznało, że bez wsparcia finansowego ze strony UE nie mogliby prowadzić
swojego projektu badawczego. Z kolei 80% zainteresowanych jest zadowolonych z uproszczenia zasad
i procedur w ramach programu Horyzont 2020.
Wyrażone opinie będą brane pod uwagę przy konstruowaniu następnego, dziewiątego już Programu
Ramowego. Oficjalne wyniki konsultacji zostały opublikowane przez Komisję Europejską w postaci
broszury,
którą
można
pobrać
ze
strony
internetowej
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm?pg=h2020interim_stakeholder.

Stypendia na studia i badania w Australii
Do 30 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków na stypendia na
podjęcie studiów oraz prowadzenie badań w Australii.
W ramach programu Endeavour Scholarships and Fellowships
istnieje możliwość uzyskania środków na podjęcie studiów
magisterskich, doktoranckich oraz prowadzenie badań
naukowych w australijskich jednostkach naukowych.
Oferta konkursowa adresowana jest m.in. do naukowców
z Europy. Zgłoszenia mogą przesyłać studenci i badacze, którzy studiują lub prowadzą badania naukowe
z dowolnej dziedziny nauki.
Wymagania:






Cały program powinien być przeprowadzony w Australii;
Osoba ubiegająca się o stypendium powinna wykazać się znajomością języka angielskiego
potwierdzoną zdanymi egzaminami IELTS,TOEFL, PTE lub CAE (zdanymi nie wcześniej niż po 30
czerwca 2015 r.,) a wyniki testów powinny zostać zamieszczone w formularzu aplikacyjnym;
Ubiegać się o stypendium mogą osoby, które nie korzystały z programu Endeavour po 1 stycznia
2016 r.;
Program z przyznanym grantem na rok 2018 powinien rozpocząć się między 1 stycznia a 30 listopada
2018 r.

Termin składania wniosków na rok 2018 mija 30 czerwca 2017 r., o godz.11:59.
Więcej informacji: https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-andFellowships/Applications/Pages/Applications.aspx

Centrum Transferu Technologii

Strona 13

2017

Newsletter nr 16

Otwarte konkursy
1) HP-PJ Project – 15 czerwca 2017
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/pj-01-2017.html

2) OPUS 13 – 16 czerwca 2017
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/opus/instrukcja-opus13-1

3) PRELUDIUM 13 – 16 czerwca 2017
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/preludium/instrukcja-preludium13

4) Fulbright Senior Award – 16 czerwca 2017
http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/

5) TEAM – 20 czerwca 2017
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/

6) TEAM-TECH – 20 czerwca 2017
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/

7) MAB – 30 czerwca 2017
http://www.fnp.org.pl/ponad-140-mln-zl-w-trzecim-otwartym-konkursie-w-programie-miedzynarodoweagendy-badawcze/

8) SEA-EU-NET Joint Call 2017 – 30 czerwca 2017
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/sea-eu-net/sea-eu-net-joint-call2017/aktualnosci/art,5090,southeast-asia-europe-joint-funding-scheme-for-research-and-innovationinformacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow.html

9) KONKURS POLSKO-IZRAELSKI – 8 sierpnia 2017
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/izrael/v-konkurs-plil/art,5175,piaty-polsko-izraelski-konkurs-na-projekty-badawczo-rozwojowe.html

10) INDIVIDUAL FELLOWSHIPS MSCA – 14 września 2017
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if2017.html

11) ERC Advanced Grants – 31 sierpnia 2017
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017adg.html

12) REGIONALNE AGENDY NAUKOWO-BADAWCZE - 12 września 2017
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14122017ranb/

13) TWINNING – 15 listopada 2017
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-052017.html

14) MINIATURA 1 – 31 grudnia 2017
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/miniatura/instrukcja-miniatura1

15) DIALOG – nabór ciągły do 30 czerwca 2019
http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html

16) FWD – nabór ciągły od 12 kwietnia 2017
http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/fundusz-wspolpracydwustronnej/art,5042,polsko-norweska-wspolpraca-badawcza-nabor-na-dofinansowanie-dzialanbilateralnych-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.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
Programy ramowe, HORIZON 2020, Programy Zdrowia UE:
mgr Patrycja Obłój, e-mail: pobloj@sum.edu.pl
mgr Agnieszka Sobczak, e-mail: agnieszka.sobczak@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
Transfer technologii:
mgr Izabela Kałuża, e-mail: ikaluza@sum.edu.pl
mgr Anna Gardocka, e-mail: agardocka@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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