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Szanowni Państwo,
Przesyłam siedemnasty numer naszego newslettera, w którym zamieszczamy
informacje o licznych otwartych konkursach na granty krajowe i zagraniczne,
a także możliwości ubiegania się o zagraniczne stypendia naukowobadawcze.
Dużym sukcesem naszej Uczelni jest uzyskanie dofinansowania dwóch
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER), z których jeden otrzymał ponad 700 tys. zł,
a drugi ponad 1 mln zł. Nie mniejszym sukcesem okazało się aplikowanie
trzech Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
o środki w ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. MNiSW
przyznało środki finansowe w łącznej kwocie prawie 4 mln zł dla wszystkich aplikujących Wydziałów.
Serdecznie gratulujemy także Pani lek. Sabinie Kostorz, która otrzymała dofinansowanie projektu
złożonego na konkurs PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki.
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami ogłoszonych konkursów krajowych. Obecnie można
składać wnioski do Narodowego Centrum Nauki w ramach pięciu konkursów – MAESTRO 9,
HARMONIA 9, SONATA 13, SONATA BIS 7 oraz MINIATURA 1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
prowadzi z kolei nabór wniosków w konkursie GOSPOSTRATEG.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ogłoszone są dwa konkursy:
„Program Zdrowego Kręgosłupa” oraz „Zdrowa Matka i dziecko”. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
prowadzi nabór wniosków do programów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjny Rozwój: POWROTY, HOMING, FIRST TEAM oraz TEAM-TECH Core Facility Plus.
W ramach konkursów międzynarodowych trwa jeszcze nabór wniosków na indywidualne granty
wyjazdowe w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie programu HORYZONT 2020. Europejska Rada ds.
Badań Naukowych (ERC) oczekuje na zgłoszenia wniosków do prestiżowych konkursów ERC Starting
Grants oraz ERC Synergy Grants.
Warto zainteresować się także konkursami, które mogą być realizowane tylko we współpracy
z przemysłem, z zaangażowaniem partnerów zagranicznych. Trzy z takich konkursów ogłosiło Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju - Eurostars-2, Inicjatywa CORNET oraz Inicjatywa EUREKA.
Jak zawsze zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej oraz do bezpośredniego kontaktu
z pracownikami Centrum Transferu Technologii SUM 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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Zwycięskie PRELUDIUM
Lek. Sabina Kostorz otrzymała dofinansowanie do projektu pn. „Zastosowanie techniki oscylacyjnej
u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca po zabiegach torakochirurgicznych poddanych
wcześniej rehabilitacji oddechowej”. Na czas realizacji projektu Pani lek. Kostorz zostanie zatrudniona
w Katedrze i Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu, gdzie będzie realizowała projekt pod opieką naukową Pana dr hab. n. med. Dariusza
Jastrzębskiego.
Wniosek składany był w ramach konkursu PRELUDIUM 12 Narodowego Centrum Nauki. Wartość
projektu wynosi 150 000 zł. Projekt będzie trwał 36 miesięcy.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w realizacji projektu i aplikowaniu o granty.

Rozwój kadry dydaktycznej kluczem do nowej jakości kształcenia w SUM
Centrum Transferu Technologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzymało
dofinansowanie w wysokości 753 162,50 zł na realizację projektu PO WER pn. „Rozwój kadry
dydaktycznej kluczem do nowej jakości kształcenia w SUM”. Projekt rozpoczął się 1 sierpnia 2017 r.
i będzie trwał do 31 lipca 2019 r.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry uczelni poprzez realizację szkoleń
z zakresu:





innowacyjnych umiejętności
dydaktycznych (mentoring,
learning - by - doing),
umiejętności informatycznych
(SAS, STATISTICA),
dydaktyki w języku obcym (j. angielski C1).

Informacje o rekrutacji na szkolenia będą zamieszczane na stronie Centrum Transferu Technologii SUM
http://sum.edu.pl/nauka/centrum-transferu-technologii.

Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi
1 września 2017 r. rozpocznie się projekt pn. „Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Profilaktyka
Nowotworów Głowy i Szyi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Celem projektu jest wdrożenie ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki
pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi, który będzie służył do wypracowania
w systemie opieki zdrowotnej rozwiązań skoncentrowanych na zapobieganiu chorobom, które są
główną przyczyną dezaktywizacji zawodowej, w tym m. in. chorobom nowotworowym.
Projektem będą objęte województwa: śląskie, dolnośląskie i małopolskie.
Wysokość projektu wynosi 1 015 837,50 zł.
Kierownikiem projektu jest Pan prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek, Kierownik Katedry i Oddziału
Klinicznego Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.
Realizacja projektu zakończy się 31 sierpnia 2020 r.
Centrum Transferu Technologii
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Pierwsze doktoraty wdrożeniowe w SUM
Wydział Lekarski w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu oraz
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach otrzymały pozytywną ocenę wniosków złożonych w ramach I edycji
programu „Doktorat wdrożeniowy”. Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju współpracy
między środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach
studiów doktoranckich oraz wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we
współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą.
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca
w ramach I edycji programu pn. „Doktorat wdrożeniowy” zostały
przyznane środki finansowe w wysokości 3 921 960,00 zł, w tym
dla Wydziału Lekarskiego w Katowicach - 1 534 680 zł
(9 doktorantów), Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu - 1 364 160,00 zł (8 doktorantów) oraz
dla Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej w Sosnowcu – 1 023 120,00 zł (6 doktorantów).
Środki finansowe w ramach ww. projektu przeznaczone są na
dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej
w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta oraz finansowania stypendium
doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich (4 lata).

SUM otrzymał logo HR Excellence in Research
8 sierpnia 2017 r. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach otrzymał prestiżowe Logo HR Excellence in
Research, a tym samym dołączył do grona 371 instytucji, które takie logo już posiadają.
Przyznawanie loga HR jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources
Strategy for Researchers, ukierunkowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i karier
naukowców w Europie. Jest ono nadawane z jednej strony jako wyróżnienie instytucji za podjęte
działania na rzecz pracowników naukowych, a z drugiej jako zachęta do dalszych działań mających na
celu uatrakcyjnianie warunków pracy i procesów rekrutacji naukowców. Instytucje, które uzyskały logo,
są promowane przez Komisję Europejską wśród międzynarodowych
organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom
najlepsze warunki pracy i rozwoju.
Warunkiem uzyskania logo HR jest wdrożenie w Uczelni zasad
Europejskiej Karty Naukowca oraz „Kodeksu postępowania przy
rekrutacji pracowników naukowych”. Dokumenty te wskazują dobre
praktyki w zakresie rekrutacji oraz zatrudniania pracowników
naukowych w jednostkach badawczych.
Znak HR Excellence in Research nie jest przyznawany na zawsze. Instytucje, które otrzymały logo HR są
regularnie oceniane z postępów we wdrażaniu i przestrzeganiu zasad Karty i Kodeksu.
Otrzymanie wyróżnienia Logo „HR Excellence in Research” wiąże się m.in.:


ze znaczącym wzrostem poziomu atrakcyjności zatrudnienia w naszej uczelni stwarzającej
przyjazne warunki pracy naukowej i respektującej transparentne zasady rekrutacji pracowników,
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premiowaniem jednostki naukowej w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji
Europejskiej, w tym w programie ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020 w zakresie badań
naukowych i innowacji,
premiowaniem jednostki naukowej w krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum
Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, także w konkursach i programach
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
prawem do zamieszczania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców Euraxess.

Informacje na temat logo HR oraz lista instytucji, które otrzymały logo HR znajduje się na stronie
EURAXESS https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r.

Współpraca KRAUM i NCBIR na rzecz nowych inicjatyw grantowych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wraz z Konferencją Rektorów Akademickich Uczelni
Medycznych bierze udział w rozmowach z przedstawicielami NCBiR nad opracowaniem nowych
inicjatyw Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rzecz rozwoju programów niekomercyjnych badań
klinicznych.
Powyższa koncepcja ma na celu umożliwienie realizacji badań klinicznych niekomercyjnych w zakresie
już istniejących programów NCBiR jak i ustanowienia nowych, ukierunkowanych na konkretne działania
programów POL-KLIN-MED oraz PRE-POL-KLIN MED. Do końca września 2017 r. Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju będzie szczegółowo analizowało powyższą tematykę, a o wynikach prowadzonych prac
i analiz poinformujemy w kolejnym numerze biuletynu.
Jednocześnie w związku z niewielkim udziałem młodych absolwentów kierunków medycznych w obecnie
oferowanych programach, NCBIR zobowiązało się do rozpoznania możliwości zwiększenia środków
w programie LIDER tak, aby w kolejnej edycji przyciągnąć jak najwięcej adeptów medycyny.
Dla przypomnienia, LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest
poszerzenie ich kompetencji w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym
zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć
zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)
Europejska Rada ds. Badań Naukowych otwarła dwa konkursy:
ERC Starting Grant - dla początkujących utalentowanych badaczy od 2 do 7 lat po doktoracie, którzy są
autorami przynajmniej jednej publikacji bez udziału promotora. Projekty mogą dotyczyć wszystkich
dziedzin wiedzy. Grant pozwala stworzyć pierwszy niezależny zespół lub
program badawczy i osiągnąć samodzielność naukową. Wysokość
dofinansowania to 1,5 mln EUR na okres do 5 lat.
Termin zamknięcia konkursu upływa 15 października 2017 r.
Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/erc-2018-stg.html.
ERC Synergy Grant - granty adresowane do grupy 2-4 utalentowanych badaczy. Finansowanie
w wysokości do 10 mln EUR przyznawane jest maksymalnie na 5 lat. Wnioski można składać do
17 listopada 2017 r.
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Więcej informacji na stronie:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc2018-syg.html

Nabór wniosków w konkursie TWINNING
Do 15 listopada 2017 r. można składać wnioski na działanie pod nazwą
TWINNING w ramach konkursu WIDESPREAD-05-2017 - Upowszechnianie
doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa. Udział w konkursie jest
szansą na podniesienie potencjału B+R instytucji badawczych.
Projekty TWINNING mają na celu 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.
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

DAINA: zapowiedź konkursu na polsko-litewskie projekty badawcze
15 września 2017 r. zostanie ogłoszony konkurs DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze,
realizowane we wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu będą mogli przystępować
wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.
Wnioski będzie można składać do 15 grudnia 2017 r.
Warunki przystąpienia do konkursu opisano na stronie NCBiR:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-06-27-zapowiedz-polsko-litewskiego-konkursu

Konkursy NCN
15 września 2017 r. upływa termin składania wniosków w czterech konkursach ogłoszonych przez
Narodowe Centrum Nauki:
MAESTRO 9 – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację
pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających
poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
Więcej informacji o konkursie na stronie: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro9
HARMONIA 9 – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
Więcej informacji na stronie: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia9
SONATA 13 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia
z wnioskiem.
Szczegóły na stronie: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata13
SONATA BIS 7 – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego,
realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień
naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem, w którym składany jest wniosek.
Centrum Transferu Technologii
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Więcej informacji na stronie: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis7

Ponadto trwa nabór ciągły wniosków w konkursie MINIATURA 1 - na pojedyncze działania naukowe.
Dokumentacja konkursowa na stronie: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1.

12. konkurs Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI2)
Informujemy o ogłoszeniu kolejnej edycji konkursu w ramach
inicjatywy Innovative Medicine Initiative (IMI2), dzięki której Polacy
mają szansę dołączyć do międzynarodowych konsorcjów publicznoprywatnych, tworzących innowacyjne rozwiązania w obszarze ochrony
zdrowia.
W ramach konkursu 12 (CALL12) można składać wnioski wpisujące się w następującą tematykę:
Topic 1 : Development and validation of technology enabled, quantitative and sensitive measures of
functional decline in people with early stage Alzheimer’s disease (RADAR-AD)
Topic 2: FAIRification of IMI and EFPIA data
Topic 3: Development of sensitive and validated clinical endpoints in primary Sjögren’s Syndrome (pSS)
Topic 4: European Health Data Network (EHDN)
Topic 5: Analysing the infectious disease burden and the use of vaccines to improve healthy years in
aging populations
Topic 6: Discovery and characterisation of blood-brain barrier targets and transport mechanisms for
brain delivery of therapeutics to treat neurodegenerative & metabolic diseases
Topic 7: European Screening Centre: unique library for attractive biology (ESCulab)
Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie, trwającym do 24 października 2017 r.,
międzynarodowe konsorcjum badawcze składa jeden wspólny wniosek. Do drugiego etapu przejdzie
tylko jedno zwycięskie konsorcjum, do którego dołączą się duże firmy farmaceutyczne, wnosząc swój
wkład do projektu i razem złożą pełny wniosek w terminie do 16 maja 2018 r.
Wniosek składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem serwisu Participant Portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Więcej wiadomości na stronie: http://www.imi.europa.eu/content/imi2-call-12
Na stronie IMI udostępniono m.in. ogłoszenie konkursowe, przewodnik wnioskodawcy, wzór wniosku
oraz różne materiały pomocne przy składaniu wniosku.
Dostępna jest także wyszukiwarka partnerów
http://www.imi.europa.eu/content/partner-search
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami poszczególnych tematów,
które zostały szczegółowo
omówione
w czasie trwania
webinariów: http://www.imi.europa.eu/events/2017/06/27/webinarsimi2-%E2%80%93-calls-11-12
IMI jest wspólnym przedsięwzięciem Unii Europejskiej i Europejskiej
Federacji Firm i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). Jest to
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.
Centrum Transferu Technologii
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Nabór wniosków na granty indywidualne w ramach Działań Marii
Skłodowskiej-Curie
Do 14 września 2017 r. trwa konkurs Komisji Europejskiej 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 mogą trwać od 12 do 36 miesięcy.
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.
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.

Nowe konkursy FNP w programach finansowanych w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła 4 nowe konkursy, do których wnioski można składać od
2 sierpnia do 31 października 2017 r.
Celem programu POWROTY jest rozwój kadr sektora B+R w ramach
finansowania innowacyjnych projektów o charakterze staży
podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata,
powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R,
w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących
w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor posiadający
stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat. W ramach
programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy.
Więcej informacji: http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/.
Celem programu HOMING jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych
projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata, ze
szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia,
w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych
obszarach, z udziałem partnera naukowego.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej
niż 5 lat. Równocześnie wnioskodawca musi spełnić łącznie następujące warunki:



przebywał poza Polską nieprzerwanie przez co najmniej 9 miesięcy w celu prowadzenia badań
naukowych;
ma zamiar przyjechać do Polski nie później niż w terminie rozpoczęcia projektu lub przyjechał do
Polski nie wcześniej niż w roku poprzedzającym termin składania wniosków w konkursie.

W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy.
Więcej informacji: http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/
Celem programu FIRST TEAM jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych
prowadzonych przez doktorów na wczesnych etapach kariery naukowej i zachęcenie do powrotu do
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kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia lub powrotu do pracy B+R osób po przerwach
w pracy badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania
w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych
obszarach i posiadających partnera naukowego. Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec ze
stopniem naukowym doktora uzyskanym nie wcześniej niż 5 lat przed składaniem wniosków. W ramach
konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy.
Więcej informacji: http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/
Celem programu TEAM-TECH Core Facility Plus jest rozwój
kadr sektora B+R w projektach zespołowych
prowadzonych przez uczonych posiadających wybitne
doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych
do praktyki gospodarczej bądź w realizowaniu usług
badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz
odbiorców biznesowych lub innych odbiorców, w tym
innych jednostek naukowo-badawczych. Wnioskodawcą w
konkursie może zostać naukowiec posiadający co najmniej
stopień naukowy doktora oraz doświadczenie badawcze
lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami, który zamierza zatrudnić w swym zespole młodych uczonych:
studentów, doktorantów lub młodych doktorów. Wnioskodawca we wniosku proponuje co najmniej 2-,
a maksymalnie 3- osobowy zespół składający się z co najmniej 2 osób będących studentami,
doktorantami lub doktorami, którzy uzyskali stopień nie wcześniej niż 5 lat przed terminem składania
wniosku. W ramach programu finasowanie będą projekty trwające do 18 miesięcy.
Projekty w ramach programu mogą być realizowane w trzech wariantach:




przez jednostki naukowe w zakresie, w którym prowadzą działalność gospodarczą (na zasadach
udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),
przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),
przed jednostki naukowe w zakresie, w którym działalność gospodarcza ma lub będzie miała
charakter pomocniczy (bez udzielania pomocy publicznej).

Więcej informacji: http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility-plus/

„Program Zdrowego Kręgosłupa” oraz „Zdrowa Matka i dziecko” w ramach
RPO WSL
Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłosił konkursy nr RPSL.09.02.06-IZ.24-01-184/17 „Program
Zdrowego Kręgosłupa” oraz RPSL.09.02.06-IZ.24-01-183/17 „Zdrowa Matka i dziecko”
w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne
i zdrowotne, Poddziałania 9.2.6 Usługi zdrowotne - konkurs RPO WSL 2014-2020.
W ramach „Programu Zdrowego Kręgosłupa” można składać wnioski na wskazany typ projektów:
1b) Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie wczesnego wykrywania deformacji
kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka.
W programie „Zdrowa Matka i dziecko” przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania
projektów, typ 1: Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie poprawy opieki nad
kobietą w ciąży w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania
i leczenia wad rozwojowych u dzieci w okresie prenatalnym poprzez:
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organizację szkół świadomego rodzicielstwa,
opiekę perinatalną,
działania edukacyjne dla personelu medycznego, w tym POZ.

W przypadku obu konkursów wnioski będzie można składać od 31 sierpnia 2017 r. (od godziny 0:00:00)
do 30 września 2017 r. (do godziny 12:00:00), natomiast orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursów
to styczeń 2018 r.
Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku
aplikacyjnego
utworzonego
za
pomocą
Lokalnego
Systemu
Informatycznego
(LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl.
Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się w Regulaminie konkursu na stronie
internetowej http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Nabór wniosków w programie GOSPOSTRATEG
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił I konkurs na projekty otwarte w ramach
strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ
POLSKI
W
WARUNKACH
GLOBALIZUJĄCYCH
SIĘ
RYNKÓW”
–
GOSPOSTRATEG.
Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań
społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.
Cele szczegółowe Programu to:



wdrożenie polityk, strategii, dokumentów operacyjnych i konkretnych rozwiązań opracowanych
w ramach Programu,
wdrożenie rozwiązań opracowanych w ramach Programu, wzmacniających kapitał społeczny
niezbędny do realizacji krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Długofalowy efekt programu zakłada podniesienie społecznego kapitału i szersze włączenie się Polaków
w różne formy aktywności publicznej. W jego konsekwencji odblokowane zostaną ważne rezerwy
społecznej energii oraz sprawczości, w wyniku czego obywatele będą mogli aktywnie wpływać na
poprawę jakości swojego życia i kondycję ekonomiczną kraju. Istotą programu jest wsparcie istniejących
mechanizmów transferu wiedzy oraz pobudzanie nowych, wzmacniających konkurencyjność
i innowacyjność polskiej gospodarki. Mechanizmy te będą oparte na zidentyfikowanych zasobach oraz
instytucjach włączających Polskę w globalne sieci tworzenia wartości opartych o wiedzę.
Zakres tematyczny Programu, uwzględniający wszystkie wyzwania rozwojowe wskazane w Strategii na
Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, obejmuje:





pułapkę średniego dochodu
produktu,
pułapkę braku równowagi,
pułapkę demograficzną,
pułapkę słabości instytucji.

i

przeciętnego

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi
150 mln zł. Całkowite koszty kwalifikowane projektu nie mogą być niższe niż 1 mln zł i nie wyższe niż
30 mln zł.
Nabór wniosków, prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl, jest
jednoetapowy i trwa 30 dni od 14 sierpnia 2017 r. do 12 września 2017 r. (do godziny 16:00).
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Więcej informacji na temat konkursu oraz pełna dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie
NCBiR
http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/gospostrateg/gospostrateg-i-konkursotwarty/art,5330,ogloszenie-i-konkursu-na-projekty-otwarte-w-ramach-strategicznego-programubadan-naukowych-i-prac-rozwojowych-spoleczny-i-gospod.html.

Konkursy na programy międzynarodowe NCBR
Obecnie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oferuje dwa konkursy
dla chętnych do współpracy z przemysłem.
Do 14 września 2017 r., godz. 20:00 CET trwa nabór wniosków na
projekty realizowane w ramach Eurostars-2. Celem konkursu jest
wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Nie
ma ograniczeń tematycznych, natomiast projekty muszą być
ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą
mieć cywilny cel.
Budżet NCBR - 750 000 EUR na konkurs.
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2017-cut-offs.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/programymiedzynarodowe/eurostars/aktualnosci/art,5192,otwarcie-naboru-w-8-konkursie-eurostars-2.html.
Do 27 września 2017 r. trwa nabór wniosków w konkursie pod nazwą Inicjatywa CORNET. Konkurs nie
ma ograniczeń tematycznych, ale jego zakresem są badania na potrzeby konkretnych branż
przemysłowych. Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często
przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora
przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów
w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 000 000 EUR.
Nabór
wniosków
międzynarodowych
https://www.cornet.online/.

odbywa

się

poprzez

system

elektroniczny

Więcej informacji na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpracasieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,5285,inicjatywa-cornet-otwarcie-naboru-wnioskow-w-24konkursie.html oraz www.cornet.online.

Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA
7 sierpnia 2017 r. został otwarty nabór wniosków na
projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Celem
konkursu 2/2017 jest wspieranie międzynarodowej
współpracy w badaniach i rozwoju. W konkursie nie ma
ograniczeń
tematycznych.
Projekty
muszą
być
ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie
nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny
cel. Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu
projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji
nowego wyrobu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową
rezultatów projektu.
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W projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw
członkowskich EUREKI. Lista krajów biorących udział w konkursie dostępna jest na
stronie: http://www.eurekanetwork.org/eureka-countries. Każdy z partnerów ubiega się
o dofinansowanie krajowe, zgodnie z obowiązującymi w danym państwie zasadami. Okres realizacji
projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy.
Data zamknięcia naboru wniosków: 9 października 2017 r., godz. 16.00 CET
NCBR przeznaczył na konkurs budżet w wysokości 2 mln zł.
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie jest:
a) konsorcjum naukowe,
b) przedsiębiorca,
c) grupa przedsiębiorców.
Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć:
a) w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy
przedsiębiorców: 1 000 000 zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi
wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 zł;
b) w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 zł.
Szczegółowe informacje oraz pełna dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie NCBiR:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,5412,otwarcie-naboruwnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-22017.html

Otwarty dostęp do laboratoriów naukowych
Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre) Komisji Europejskiej zamierza otworzyć laboratoria
naukowe dla osób pracujących w sektorze publicznym i prywatnym, a zatem w środowiskach
akademickich, badawczych, w przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. JRC udostępni
zaplecze dla naukowców z państw członkowskich UE, krajów kandydujących oraz państw
stowarzyszonych z programem UE na rzecz badań Horyzont 2020. Warunkiem otwartego dostępu jest
naukowy cel działań oraz społeczno-ekonomiczna zgodność badań z celami na szczeblu europejskim.
Zapewnienie dostępu do Wspólnego Centrum Badawczego jest częścią strategii dotyczącej zwiększenia
rozpowszechniania wiedzy naukowej, konkurencyjności oraz zmniejszania luki pomiędzy badaniami
a przemysłem.
Naukowcy będą mieli okazję pracować w następujących
dziedzinach:







bezpieczeństwo jądrowe (Euratom Laboratories),
chemia,
nauki przyrodnicze,
fizyka i nauki ścisłe,
ICT,
Foresight.

Wyniki badań realizowanych na terenie ośrodków Wspólnego Centrum Badawczego powinny
uwzględniać jego misję w zakresie wspierania procesu kształtowania polityki UE.
W projekcie pilotażowym uczestniczy m.in. laboratorium w Isprze we Włoszech, dysponujące niezbędną
infrastrukturą badawczą. Laboratorium to będzie oferować dostęp do infrastruktury poprzez specjalne
zaproszenia do realizacji projektów w dziedzinach bezpieczeństwa i ochrony budynków oraz
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nanobiotechnologii. Pozostałe placówki badawcze WCB w Belgii, Niemczech i Holandii planują
stopniowo zapewniać otwarty dostęp, po zakończeniu fazy pilotażowej w latach 2017-2018.
Dostęp oparty jest o proces selekcji, dokonywany po zakończeniu procesu składania wniosków.
Pełna treść ogłoszenia https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access.

Potrzebni zewnętrzni eksperci do Akcji COSTS
Zachęcamy do ubiegania się o funkcje niezależnych ekspertów COST, uczestniczących w procesie oceny
wniosków Akcji COST, który odbywa się dwa razy do roku w ramach otwartych konkursów COST
i obejmuje różne dziedziny nauki.
Przy naborze ekspertów COST uwzględnia równowagę płci i wieku, a zatem szczególnie zachęca do
zgłaszania się ludzi młodych, jak i kobiety-naukowców. Dzięki dostępności do sporadycznych,
krótkoterminowych zadań można uczestniczyć w sprawiedliwej, otwartej i w pełni przejrzystej ocenie
projektów naukowych na szczeblu europejskim. Eksperci COST niekoniecznie muszą należeć do instytucji
akademickich. Wymagane jest jednak wykształcenie wyższe i znaczne doświadczenie naukowe lub
zawodowe w określonych dziedzinach wiedzy fachowej.
Będąc ekspertem COST można:




uczestniczyć w ewaluacji wniosków składanych
w konkursach COST,
uczestniczyć w ocenie wyników Akcji,
zostać zaproszonym do udziału w ocenie działań
strategicznych COSTS.

Dodatkowo jest to także okazja, aby:




zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi i technologicznymi środowisk naukowych
COST,
budować swoją reputację w środowisku badawczym dzięki uznaniu roli eksperta COST,
przyczynić się do sukcesu wyraźnie dostrzegalnego europejskiego systemu finansowania.

Więcej informacji na stronie http://www.cost.eu/participate/external_experts.

Konsultacje medyczne w sprawie zdrowia i opieki na jednolitym rynku
cyfrowym
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne, aby dowiedzieć się jak Europa powinna wspierać
innowacje cyfrowe w sektorze zdrowia i opieki z korzyścią dla obywateli i systemów ochrony zdrowia
w Europie. Wyniki tych konsultacji zostaną wykorzystane w pracach nad nowym komunikatem
dotyczącym polityki w tym obszarze, który ma zostać przyjęty do końca 2017 r.
W ramach konsultacji gromadzone będą informacje dotyczące trzech głównych zagadnień:
1. Bezpiecznego dostępu obywateli do danych o stanie ich zdrowia oraz możliwości przekazywania
tych danych ponad granicami, uszczegółowienia praw obywateli i poprawy interoperacyjności
elektronicznej dokumentacji medycznej w Europie.
2. Łączenia i wymiany danych oraz wiedzy w celu zapewnienia postępów w prowadzeniu badań
naukowych, zindywidualizowania leczenia i opieki oraz lepszego przygotowania na wypadek
epidemii.
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3. Wykorzystania do usług cyfrowych do wzmacniania pozycji obywateli i zintegrowanej opieki
nastawionej na pacjenta.
Obywatele, organizacje pacjentów, pracownicy służby zdrowia i sektora opieki, organy publiczne,
naukowcy, przedstawiciele przemysłu, inwestorzy ubezpieczyciele i użytkownicy cyfrowych narzędzi
związanych ze zdrowiem mogą wyrazić swoją opinię, biorąc udział w ankiecie dostępnej na portalu EU
Survey do dnia 12 października 2017 r.
Więcej informacji i dokumenty strategiczne na stronie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-172085_pl.htm

Stypendia i granty Fundacji Kościuszkowskiej
Do 15 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów
organizowanych przez Fundację Kościuszkowską. Ze środków Fundacji można
uzyskać środki na stypendia i granty badawcze na studia, badania oraz staże
dydaktyczne w uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego w
USA. Nie ma ograniczeń w zakresie tematów podejmowanych badań.
We wszystkich konkursach staż może trwać od 3 do 5 miesięcy. W zależności
od czasu trwania stażu, przyznawane są stypendia w wysokości od 7 650 $ do
25 500 $. Stypendium można przeznaczyć na pokrycie kosztów podróży,
dodatek mieszkaniowy, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, a także, w uzasadnionych przypadkach,
podróże krajowe.
Informacja o konkursach na stronie Fundacji Kościuszkowskiej
https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/?

Stypendia w Izraelu
Do 30 listopada 2017 r. można składać wnioski o przyznanie stypendiów akademickich dla studentów
chcących odbyć studia i kursy językowe w Izraelu w roku akademickim 2018/2019. W ramach konkursu
przyznane zostaną m.in. stypendia naukowe:



stypendia specjalistyczne na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy w Izraelu
dla doktorantów i młodych naukowców;
stypendia na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy dla studentów
i pracowników naukowych, reprezentujących różne dziedziny nauki.

Osoba ubiegająca się o stypendium musi spełniać następujące warunki:






wiek do 35 lat,
minimum stopień licencjata,
bardzo dobra znajomość języka angielskiego
hebrajskiego w mowie i piśmie,
bardzo dobre osiągnięcia naukowe,
spełnianie wymagań instytucji przyjmującej.

lub

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie
internetowej
organizatora
konkursu
http://mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2003/Pages/Scholarships%20Offered%20by%20the%20Israeli%20Government%20to.aspx.
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Otwarte konkursy
1) ERC Advanced Grants – 31 sierpnia 2017
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017adg.html

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

3) GOSPOSTRATEG – 12 września 2017
http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/gospostrateg/gospostrateg-i-konkursotwarty/art,5330,ogloszenie-i-konkursu-na-projekty-otwarte-w-ramach-strategicznego-programu-badannaukowych-i-prac-rozwojowych-spoleczny-i-gospod.html

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

5) Eurostars-2 – 14 września 2017
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eurostars/aktualnosci/art,5192,otwarcie-naboru-w-8konkursie-eurostars-2.html

6) MAESTRO 9 – 15 września 2017
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro9

7) HARMONIA 9 – 15 września 2017
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia9

8) SONATA 13 – 15 września 2017
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata13

9) SONATA BIS 7 - 15 września 2017
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis7

10) CORNET – 27 września 2017
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywacornet/aktualnosci/art,5285,inicjatywa-cornet-otwarcie-naboru-wnioskow-w-24-konkursie.html

11) RPO WSL – 30 września 2017
http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

12) EUREKA – 9 października 2017
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,5412,otwarcie-naboruwnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-22017.html

13) ERC Starting Grants - 15 października 2017
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018stg.html

14) IMI2 – CALL12 – 24 października 2017
http://www.imi.europa.eu/content/imi2-call-12
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15) Granty Fundacji Kościuszkowskiej – 15 października 2017
https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/?

16) POWROTY - 31 października 2017
http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/

17) HOMING - 31 października 2017
http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/

18) FIRST TEAM - 31 października 2017
http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/

19) TEAM-TECH Core Facility Plus - 31 października 2017
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility-plus/

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

21) ERC Synergy Grant – 17 listopada 2017
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018syg.html

22) Stypendia w Izraelu – 30 listopada 2017
http://mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2003/Pages/Scholarships%20Offered%20by%20the%20Israeli%20Government%20to.aspx.

23) DAINA – 15 grudnia 2017
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-06-27-zapowiedz-polsko-litewskiego-konkursu

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

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

26) 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
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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