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Szanowni Państwo,
To już osiemnasty numer naszego newslettera, w którym zamieszczamy
informacje o zdobytych grantach, otrzymanym dofinansowaniu, nowych
naborach wniosków w konkursach krajowych i zagranicznych, a także
możliwościach ubiegania się o zagraniczne stypendia naukowo-badawcze.
2017 rok kończy się wielkimi sukcesami naszej Uczelni. Uzyskaliśmy
dofinansowanie do kilku projektów realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), a pracownicy SUM zdobyli
kilka nowych grantów.
Gratulacje należą się Pani dr hab. n med. Anecie Gawlik z Katedry i Kliniki
Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, która będzie Koordynatorem prestiżowego grantu, przyznanego
przez Europejskie Towarzystwo Endokrynologii Dziecięcej (ESPE). Pani mgr Zuzanna Rzepka oraz Pan lek.
Błażej Kusz otrzymali dofinansowanie w ramach programu PRELUDIUM, natomiast Pan dr n. med.
Arkadiusz Liśkiewicz z Katedry i Zakładu Fizjologii zdobył grant Fundacji Nutricia. Serdecznie gratulujemy
i życzymy sukcesów w trakcie realizacji projektów.
Aby jednak nie osiąść na laurach, zachęcam do zapoznania się z nowymi tematami konkursowymi, które
ogłosiła Komisja Europejska w ramach programu HORYZONT 2020. Inicjatywa Leków Innowacyjnych
(IMI2) także prowadzi nabór wniosków w ramach trzynastego konkursu na projekty w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego. Trwa nabór wniosków w konkursie ERC Consolidator Grants oraz
ERA-NET EuroNanoMed III dotyczący nanomedycyny. Przed nami kolejne możliwości. Jeszcze w grudniu
br. otwarte zostaną międzynarodowe konkursy E-Rare-3 z zakresu chorób rzadkich oraz ERA-NET
TRANSCAN-2 dotyczący zagadnień onkologicznych, natomiast na styczeń 2018 r. zaplanowano konkurs
JPI AMR obejmujący tematykę oporności na antybiotyki.
Jeszcze przez kilka dni można składać wnioski do Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów
DAINA 1, OPUS 14 i PRELUDIUM 14, a w połowie grudnia otwarte zostaną konkursy SONATINA 2,
UWERTURA 2, ETIUDA 6 oraz TANGO 3. Wiele możliwości pozyskania środków daje Fundacja na rzecz
Nauki Polskiej, o czym piszemy obszernie w niniejszym numerze.
Na koniec zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej oraz do bezpośredniego kontaktu
z pracownikami Centrum Transferu Technologii SUM, którzy nieustannie poszerzają swoją wiedzę,
kontakty i współpracę krajową i międzynarodową oraz czekają na Państwa w biurze znajdującym się na
parterze Rektoratu w pokojach nr 14 i 15.
W przedświątecznej atmosferze życzę, aby udało się Państwu odpocząć, skorzystać z uroków Świąt
Bożego Narodzenia i z jeszcze większym zapałem wkroczyć w Nowy 2018 Rok.
Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji
Przewodniczący Rady Nadzorującej CTT
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Prestiżowy Large Grant ESPE Research Unit
Dr hab. n med. Aneta Gawlik z Katedry i Kliniki Pediatrii i Endokrynologii
Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego będzie Koordynatorem prestiżowego grantu, przyznanego
przez ESPE (Europejskie Towarzystwo Endokrynologii Dziecięcej) na badanie
pn. „Personalized approach to non-syndromic childhood obesity using mulit-omics disease signature”.
Wynik konkursu Large Grant ESPE Research Unit został ogłoszony w trakcie 10th International Meeting of
Pediatric Endocrinology w Waszyngtonie. W realizacji projektu będą brały udział poza stroną polską
również badacze z renomowanych ośrodków uniwersyteckich z Niemiec, Włoch, Turcji i Izraela. Projekt
rozpocznie się 1 stycznia 2018 r. i będzie trwał dwa lata.
Celem planowanego badania jest próba ustalenia indywidualnego podejścia diagnostycznoterapeutycznego (w rozumieniu modyfikacji stylu życia) w odniesieniu do dzieci i młodzieży z otyłością
dzięki
wykorzystaniu
„multi-omics
disease
signature”
(jednoczasowe
badanie/analiza
steroidometabolomu, mikrobiomu, genomu, fenotypu biochemicznego i klinicznego z zastosowaniem do
opracowania danych modelu bioinformatycznego „deep learning”). Do badania planuje się włączyć
grupę młodocianych pacjentów z otyłością pozostających pod opieką Kliniki Pediatrii i Endokrynologii
Dziecięcej. Pacjenci będą podlegać standardowym procedurom obowiązującym w przypadku pacjentów
z nadmierną masą ciała, a ponadto będą zapraszani (po uzyskaniu świadomej zgody) do
wykonania ponadstandardowych procedur: oznaczenia profilu steroidowego i oznaczenia kwasów
żółciowych w moczu (oznaczenia metabolomu w Justus Liebig University, Niemcy), oceny mikroflory
jelitowej w próbce kału (mikrobiom-badania nieinwazyjne, Polska), pobrania dodatkowej próbki krwi na
badania genetyczne (badania genomu w Technion Israel Institute, Hajfa, Izrael) oraz na adipokiny
(ponadstandardowe badanie w celu określenia fenotypu biochemicznego). Poza katowickim ośrodkiem
rekrutację i realizację takiego samego protokołu wykonywać będą ośrodki we Włoszech oraz Turcji.
Celem projektu jest ustalenie zasad medycyny spersonalizowanej w odniesieniu do otyłości wieku
dziecięcego przy wykorzystaniu metod wieloprofilowego/wielopłaszczyznowego scharakteryzowania
pacjenta (wykorzystując bioinformatyczne algorytmy „deep learning”) poprzez określenie jego
steroidometabolomu, mikrobiomu, genomu („mutli-omics”) w połączeniu ze szczegółowym opisem
fenotypu klinicznego i biochemicznego.
Projekt uzyskał dofinansowanie z ESPE w wysokości 130 000 euro.

Dwa zwycięskie projekty PRELUDIUM
W ramach konkursu PRELUDIUM Narodowe Centrum Nauki przyznało Śląskiemu Uniwersytetowi
Medycznemu w Katowicach dofinansowanie do dwóch projektów:
„Ocena homeostazy komórek układu nerwowego w modelu badawczym deficytu kobalaminy in vitro
jako podejście do wyjaśnienia patomechanizmu zaburzeń neurologicznych z niedoboru witaminy B12”
to projekt, którego kierownikiem jest mgr Zuzanna Rzepka. Opiekunem projektu będzie Pani dr hab.
Dorota Wrześniok. Wartość projektu wynosi 119 256 tyś. zł, a okres realizacji obejmuje 24 miesiące.
„Szybka screeningowa analiza fazy wydechowej i osocza u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem
płucnym” – kierownikiem jest lek. Błażej Kusz, a opiekunem prof. dr hab Katarzyna Mizia-Stec. Projekt
będzie trwał 36 miesięcy, a jego wartość wynosi 95 582 tyś. zł.
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Warsztaty Kulinarno-Edukacyjne „Kolorowo znaczy zdrowo”
W październiku i listopadzie 2017 r. w Katedrze
Dietetyki SUM odbyły się pierwsze warsztaty
kulinarno-edukacyjne, realizowane w ramach projektu
pn. Warsztaty Kulinarno-Edukacyjne „Kolorowo znaczy
zdrowo” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest przeprowadzenie zajęć
dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji 280
uczestników w zakresie komunikowania się,
współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz
rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego. Cele te zostaną osiągnięte za pomocą działań
dydaktycznych dotyczących racjonalnego żywienia prowadzącymi do zwiększenia zainteresowania
tematyką prawidłowego odżywiania oraz zdrowego stylu życia.
W cyklu warsztatów kulinarno-edukacyjnych biorą udział uczniowie II klas sześciu Szkół Podstawowych
z Siemianowic Śląskich. Cykl realizowany będzie z podziałem na cztery autorskie moduły dydaktyczne:
warsztaty edukacyjne, warsztaty sensoryczne,
warsztaty kulinarne i warsztaty z kuchni molekularnej.
Moduły zostały opracowane przez pracowników
naukowo-dydaktycznych Katedry Dietetyki SUM,
której Kierownikiem jest dr hab. n. farm. Elżbieta
Grochowska-Niedworok. Kierownikiem projektu jest
dr n. med. Marek Kardas. Partnerem projektu jest
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie. Projekt będzie
trwał do 30 czerwca 2019 r., a kwota przyznanego
dofinansowania wynosi 113 121,12 zł.

Nowe projekty SUM w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
W październiku i listopadzie 2017 r. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach podpisał kolejne umowy
o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach
III Osi Priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje
w szkolnictwie wyższym. Projekty są współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz środków dotacji celowej. Otrzymaliśmy dofinansowanie na:


Projekt pn.: „Bliżej pacjenta z coachem medycznym” na kwotę 63 870,87 zł, którego celem jest
podniesienie kompetencji interpersonalnych i zawodowych u 19 studentów/studentek studiów
stacjonarnych ostatnich semestrów studiów II stopnia kierunku Coaching Medyczny w okresie od
1 stycznia 2018 r. do 1 stycznia 2019 r. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację wysokiej jakości
staży, które będą ukierunkowane na problematykę związaną z przygotowaniem
studentów/studentek do wykorzystania metod coachingowych w pracy z pacjentem, pracy
w obszarze zarządzania ochroną środowiska. Ponadto studenci/studentki nabędą pierwsze
referencje, co zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy oraz zdobędą kompetencje społeczne
(współpraca w grupie, wrażliwość międzykulturowa, adaptacja, orientacja na cele, wpływ na innych).
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Projekt pn.: „Odkryj z nami swoją przyszłość! Podniesienie jakości usług oferowanych przez ABK”
na kwotę 331 375,00 zł. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oraz poszerzenie zakresu
świadczonych usług przez Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni (ABK) na rzecz studentów
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a co za tym idzie wsparcie studentów SUM
w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy w zawodach bezpośrednio związanych
z efektami kształcenia na studiowanym przez studenta kierunku studiów. Cel zostanie osiągnięty
poprzez udzielenie przez doradcę zawodowego SUM
400 zindywidualizowanych oraz fachowych porad
w zakresie doradztwa zawodowego, które pozwolą
studentom SUM na poznanie oczekiwań pracodawców,
realiów i mechanizmów rynku pracy oraz pomogą
studentom SUM w płynnej tranzycji z systemu edukacji
na rynek pracy. Ponadto celem projektu jest również
podniesienie kompetencji przez pracowników ABK.
Projekt jest realizowany od 1 października 2017 r.
i będzie trwał do 1 października 2020 r.



Projekt pn.: „W drodze do profesjonalizmu - staże dla studentów i studentek Wydziału Nauk
o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” uzyskał
dofinansowanie w wysokości 772 571,68 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji
interpersonalnych i zawodowych u 131 studentów/studentek studiów stacjonarnych ostatnich
semestrów studiów I i II stopnia kierunku Pielęgniarstwo oraz Położnictwo w okresie od 1 stycznia
2018 r. do 1 stycznia 2019 r. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację wysokiej jakości staży, które
będą ukierunkowane na problematykę związaną z przygotowaniem studentów/studentek
a) kierunku pielęgniarstwo m.in. do:




monitorowania potrzeb zdrowotnych mieszkańców, w tym zapotrzebowania na opiekę
pielęgniarską,
pracy w warunkach szczególnych, np.: w obliczu katastrof lub ataków terrorystycznych,
pracy ze szczególnym typem podopiecznych, np. chorych na choroby tropikalne;

b) kierunku położnictwo m. in. do:




poznania i zastosowania zachowań oraz procedur podczas porodów odbywających się
w warunkach niezmedykalizowanych,
porodów w wodzie,
zastosowania niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu.

Studenci/studentki nabędą pierwsze referencje, co zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy.

Portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd,
Działanie Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego podpisano umowę
o dofinansowanie projektu pn. „Polska Platforma Medyczna - portal zarządzania wiedzą i potencjałem
badawczym”, gdzie Liderem jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz siedmiu
Centrum Transferu Technologii
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partnerów, w tym Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, w którym projekt realizuje Biblioteka
Główna Uczelni. Całkowite dofinansowanie to 37 279 341,60 zł w tym dla SUM 4 219 238,64 zł.
Celem głównym projektu jest cyfrowe udostępnienie zasobów nauki 7 polskich uczelni medycznych
i 1 instytutu badawczego poprzez ich zdeponowanie na serwerach projektowych w postaci
elektronicznej i opatrzenie metadanymi, a także udostępnienie w Internecie, w formatach
dostosowanych do przetwarzania maszynowego. Zadanie główne to utworzenie Polskiej Platformy
Medycznej (PPM), stanowiącej kompleksowy system zarządzania informacjami o publikacjach,
osiągnięciach naukowych, badaniach.
Grupy docelowe to pracownicy naukowi i administracyjni, doktoranci, redakcje czasopism naukowych,
użytkownicy indywidualni - przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym: specjaliści
z zakresu zdrowia publicznego, pracownicy laboratoriów badawczych, projektanci urządzeń
rehabilitacyjnych, aparatury badawczej, firmy farmaceutyczne, biotechnologiczne, itp.

Projekt badawczy sfinansowany przez Fundację Nutricia
Fundacja Nutricia zdecydowała o przyznaniu środków finansowych
przeznaczonych na sfinansowanie projektu badawczego dr n. med.
Arkadiusza Liśkiewicza z Katedry i Zakładu Fizjologii Wydziału Lekarskiego
w Katowicach pt. „The influence of ketogenic diet and MCT supplementation
on neurogenesis, neuroinflammation and blood brain barier permeability in
rats with western diet-induced obesity”. Projekt zdobył 87% z możliwych do
uzyskania punktów. Rada Naukowa Fundacji uznała go za interesujący, o potencjalnie dużych
implikacjach praktycznych, a koncepcję za ciekawą i nowatorską. Planowany termin rozpoczęcia
realizacji to grudzień 2017 r. Projekt przewidziany jest na 24 miesiące.

Współpraca z Chinami

Mgr inż. Barbara Jarzębska, Dyrektor Centrum Transferu Technologii SUM i mgr Anna Gardocka,
Specjalista CTT reprezentowały Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - Partnera zrzeszonego
w Projekcie ERICENA (European Research and Innovation Centre of Excellence in China) w Matchmaking
tour in Chengdu, Beijing and Qingdao w dniach 24-31 października 2017 r.
Podczas wizyty w Chengu i Pekinie (25 i 27 października 2017 r.) pracownicy Centrum Transferu
Technologii SUM mieli okazję gościć na oficjalnym otwarciu ENRICH (European Network of Research and
Innovation of Centres and Hubs). Pierwsze centrum należące do tej sieci znajduje się w budynku
Centrum Biznesu i Innowacji Współpracy Chińsko-Europejskiej (Business & Innovation Centre for ChinaEurope Cooperation, CCEC) i zajmuje powierzchnię 3000 m2. Budynek jest częścią specjalnej strefy
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rozwoju innowacyjności, licznych startupów technologicznych czy inkubatorów przedsiębiorczości Chengdu Hi-tech Zone.
W ramach podpisanego listu intencyjnego Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach ma możliwość
przez okres 3-5 lat bezpłatnego wynajmu powierzchni
biurowych w Centrum oraz może liczyć ze strony
chińskiej na wsparcie zarówno w biznesie jak i pomoc
w trakcie poszukiwania partnerów do współpracy
w zakresie innowacji i transferu technologii.
Koordynatorem projektu z Europy jest SPI - Sociedade
Portuguesa de Inovação, posiadająca doświadczenie
w dziedzinie zarządzania wiedzą, nauką i technologią
wspomagającą innowacje dzięki licznym ośrodkom na
świecie.
W ramach współpracy z 11 innymi partnerami z Europy i Chin powstająca sieć ośrodków będzie łączyć
i wspierać europejskich naukowców i przedsiębiorców w promowaniu nauki i technologii.

Podczas sesji brokerskich (B2B) w Chengu Dyrektor Centrum Transferu Technologii mgr inż. Barbara
Jarzębska miała możliwość zaprezentowania oferty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
oraz wymiany informacji w zakresie doświadczenia w realizacji tożsamych obszarów działań.

Udział w spotkaniach jest szansą dla SUM w poszukiwaniu partnerów do uruchomienia nowych
propozycji wspólnych projektów oraz możliwości nawiązania współpracy z jednostkami badawczymi
i instytucjami naukowo-technologicznymi.
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Nowy konkurs w programie Horyzont 2020
W ramach Programu Horyzont 2020 Komisja Europejska ogłosiła
nowe programy pracy na lata 2018-2020 dotyczące „zdrowia, zmian
demograficznych i dobrostanu”, które bazując na zasadach otwartości
– otwarta nauka, otwarte innowacje, otwarcie dla świata, mają na
celu dostarczenie rozwiązań dla lepszego zdrowia ludzi.
Konkurs „Lepsze zdrowie i opieka” – 2018 r. obejmuje tematykę mieszczącą się w ramach pięciu
priorytetów:
Priorytet 1 – medycyna personalizowana





Personalizowane podejście w leczeniu
Poprawa wyników leczenia
Choroby przewlekłe, rzadkie, zakaźne – dzieci, osoby starsze, grupy wysokiego ryzyka
Efekty ekonomiczne wprowadzenia medycyny personalizowanej

Skutek: poprawa wyników leczenia i poprawa zdrowia społeczeństwa
Tematy:
SC1-BHC-03-2018: Exploiting research outcomes and application potential of the human microbiome
for personalised prediction, prevention and treatment of disease / Personalizowane podejście i
narzędzia kliniczne w celu przewidywania i zapobiegania chorom poprzez włączenie mikrobiomu
człowieka i innych –omics; generowanie nowych danych
SC1-BHC-04-2018: Rare Disease European Joint Programme Cofund
SC1-BHC-05-2018: International flagship collaboration with Canada for human data storage,
integration and sharing to enable personalised medicine approaches / Współpraca UE-Kanada:
repozytoria danych –omics, standardy gromadzenia i wymiany
SC1-HCO-01-2018-2019-2020: Actions in support of the International Consortium for Personalised
Medicine
SC1-HCO-02-2018: Data integration and data-driven in-silico models for enabling personalised
medicine -a European standardization framework
Priorytet 2 - Innowacyjny przemysł medyczny




Praktyczne zastosowania innowacyjnych rozwiązao – korzyści dla obywateli, systemów opieki
zdrowotnej i biznesu
Innowacyjna diagnostyka i leczenie (także terapie zaawansowane)
Komplementarny w stosunku do Instrumentu dla MŚP, Szybkiej Ścieżki do Innowacji i IMI

Skutek: stymulacja przemysłu medycznego
Tematy:
SC1-BHC-09-2018: Innovation platforms for advanced therapies of the future / Budowa platform badań
podstawowych, testowania i wykorzystania (model biznesowy) – zaawansowane terapie
SC1-HCO-05-2018: Strengthening regulatory sciences and supporting regulatory scientific advice /
Poprawa świadomości naukowców w obszarze regulacji w biomedycynie
Priorytet 3 – choroby zakaźne i światowe zdrowie


Choroby zakaźne i zdrowie najsłabszych grup społecznych
Centrum Transferu Technologii
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Podejście „Jedno zdrowie”
Oporność na antybiotyki, powracające choroby zakaźne, chory zakaźne związane z ubóstwem i
zaniedbane choroby
Zdrowie matki i dziecka, światowa współpraca w obszarze chorób niezakaźnych i chorób mózgu

Skutek: zapobieganie, wykrywanie i leczenie priorytetowych schorzeń
Tematy:
SC1-BHC-15-2018: New anti-infective agents for prevention and/or treatment of neglected infectious
diseases (NID) / Nowe szczepionki i leki (kandydaci)
SC1-BHC-16-2018: Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) - Scaling-up of evidence-based health
interventions at population level for the prevention and management of hypertension and/or
diabetes / Zapobieganie i zarządzenie w obszarze nadciśnienia i cukrzycy – wprowadzenie na większą
skalę; kraje LMIC, słabsze grupy krajów uprzemysłowionych
SC1-BHC-18-2018: Translational collaborative cancer research between Europe and the Community of
Latin American and Caribbean States (CELAC)
SC1-BHC-21-2018: Research on HIV, tuberculosis (TB) and/or hepatitis C (HCV) in patients with mono-,
co-infections and/or comorbidities in the context of fostering collaboration with the Russian
Federation
SC1-HCO-06-2018: Establishment of an International Network of Social Sciences Research Centres to
help address governance and other challenges in the preparedness for and the response to infectious
threats
SC1-HCO-08-2018: Creation of a European wide sustainable clinical research network for infectious
diseases
SC1-HCO-09-2018: Building international efforts on population and patient cohorts
SC1-HCO-10-2018: Coordinating European brain research and developing global initiatives
SC1-HCO-11-2018: Strategic collaboration in health research and innovation between EU and China
Priorytet 4 – innowacyjne zdrowie i opieka




Medycyna personalizowana, zarządzanie chorobami przewlekłymi i promocja zdrowia
Efektywne, dostępne i zrównoważone systemy opieki
Rozwój metod HTA

Skutek: rozwój zrównoważonych i wytrzymałych systemów opieki. Końcowy wynik to lepszy dostęp do
dobrej jakości systemów opieki i promocja zdrowia.
Tematy:
SC1-BHC-23-2018: Novel patient-centred approaches for survivorship, palliation and/or end-of-life
care / Wykazanie efektywności nowych/ulepszonych metod leczenia prowadzących do zmniejszenia
objawów wynikających z ciężkich chorób niezakaźnych; badania kliniczne
SC1-BHC-26-2018: HTA research to support evidence-based healthcare / Nowe/ulepszone podejście
odnoszące się do specyficznych technologii medycznych (medycyna personalizowana, kombinacje
technologii)
SC1-HCO-12-2018: Innovation in healthcare - a CSA towards using pre-commercial procurement and
public procurement of innovative solutions in healthcare systems
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Priorytet 5 – badania nad wpływem środowiska (wraz ze zmianami klimatu) na zdrowie i dobrostan





Ocena wpływu środowiska na zdrowie i dobrostan, a także wpływy socjo-ekonomiczne
Nowe testy i metody przesiewowe w celu identyfikacji środków chemicznych zaburzających
układ endokrynologiczny
Human exposome
Zdrowie i środowisko – opracowanie strategii badań

Skutek: lepsza ocena ryzyka i działania prewencyjne
Tematy:
SC1-BHC-27-2018: New testing and screening methods to identify endocrine disrupting chemicals /
Rozwój i walidacja metod przesiewowych, aspekty regulacyjne, współpraca międzynarodowa
SC1-HCO-13-2018: Setting the priorities for a European environment, climate and health research
agenda / Utworzenie grupy koordynującej (naukowcy i regulatorzy) – zdrowie i środowisko, opracowanie
planu rozwoju
Termin składania wniosków upływa 18 kwietnia 2018 r. Z wyjątkiem tematu BHC-15-2018 (choroby
zakaźne) wszystkie wnioski składa się w trybie jednoetapowym.
Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820health_en.pdf
Poniżej przedstawiamy krótki schemat, w którym Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych
Unii Europejskiej zwraca uwagę na to, co można wyczytać z Programu Pracy i na co zwrócić szczególną
uwagę.
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Na stronie http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=60956678-FA2F-4FE077E88D89843C91BE dostępne będą prezentacje i materiały z Info Day, Horizon 2020 – 'Health,
demographic change and wellbeing', który odbył się w Brukseli w grudniu 2017 r. Materiały te mogą
być pomocne przy planowaniu udziału w konkursie i poszukiwaniu partnerów.

E-Rare-3 - planowane ogłoszenie IV konkursu
Na grudzień 2017 r. zaplanowano ogłoszenie wspólnego konkursu na projekty
badawcze w ramach inicjatywy E-Rare-3. Nabór wniosków będzie trwał do
6 lutego 2018 r. Zakres konkursu będzie dotyczył chorób rzadkich, a tematyka
zgłaszanych projektów powinna wpisywać się w następujące obszary:





Combined multi-omics approaches that complement genomics-based gene discovery strategies
and that are driven by a lead hypothesis;
Functional validation of clinical or biological inferences obtained from “-omics” results;
Application of “-omics” approaches to rare diseases for which the gene(s) is/are known to enable
insight into disease pathophysiology;
Development and application of concepts and methods for pathogenic read-outs of disease
groups which can be used as “blue print” to discover new disease genes and inform
pathomechanism.

O dofinansowanie z NCBiR będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa i jednostki naukowe zarejestrowane
w Polsce.
Więcej informacji na stronie http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/erare-3/aktualnosci/art,5675,e-rare-3-planowane-ogloszenie-iv-konkursu.html
lub na stronie programu: http://www.erare.eu/joint-call/10th-joint-call-european-research-projectsrare-diseases-jtc-2018

ERA-NET TRANSCAN-2 - planowane otwarcie konkursu
Informujemy, że w grudniu 2017 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków
w IV konkursie w ramach inicjatywy ERA-NET TRANSCAN-2.
Szczegóły konkursu będą znane w dniu jego ogłoszenia.
Strona internetowa konkursu:
http://www.transcanfp7.eu/index.php/calls/fourth-joint-transnational-call-jtc-2017.html

Nowy konkurs na granty ERC
Trwa nabór wniosków w konkursie Consolidators Grants ogłoszonym przez
Europejską Radę ds. Badań Naukowych. To granty na przełomowe badania we
wszystkich dziedzinach naukowych. Konkurs jest adresowany do
naukowców mających od 7 do 12 lat od momentu uzyskania stopnia
naukowego doktora. Pożądane jest autorstwo kilku publikacji bez udziału
promotora.
Grant pozwala dokonać konsolidacji pierwszego niezależnego zespołu lub
programu badawczego. We wniosku trzeba więc wykazać, że proponowane
badania pomogą w uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej i umocnieniu pozycji lidera zespołu.
Centrum Transferu Technologii
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Za przebieg projektu odpowiedzialny jest Principal Investigator (główny badacz) – lider stworzonego
przez siebie zespołu badawczego. Członkowie zespołu badawczego pochodzić mogą z dowolnego kraju
świata. Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej (może to być
instytucja macierzysta), która musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym
z programem H2020. Instytucja goszcząca zobowiązuje się do zapewnienia projektowi wszelkiego
wsparcia i na etapie składania wniosków wydaje odpowiednie Oświadczenie. Udział w projekcie innych
instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia. Projekt może trwać do 5 lat, a jego budżet może wynosić
2 mln euro.
Termin zamknięcia konkursu: 15 lutego 2018 r.
Wniosek przygotowuje zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją
goszczącą i składa go w wersji elektronicznej w systemie Participant Portal. Dokumentacja konkursowa
i rejestracja
wniosku
projektowego
(Start
submission)
na
stronie
internetowej:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018cog.html.

ERA-NET EuroNanoMed III – nabór wniosków
14 listopada 2017 r. ogłoszono II międzynarodowy konkurs pn. European Innovative Research &
Technological Development Projects in Nanomedicine, organizowany w ramach programu
EuroNanoMed 3. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu
nanomedycyny. Nabór wniosków będzie trwał do 16 stycznia 2018 r.
Celem konkursu jest:



Wspieranie translacyjnych projektów badawczych łączących innowacyjne podejścia w dziedzinie
nanomedycyny oraz;
Zachęcanie i umożliwianie współpracy ponadnarodowej pomiędzy publicznymi i prywatnymi
grupami badawczymi ze środowisk akademickich (grupy badawcze z uniwersytetów, instytutów
szkolnictwa wyższego, publicznych instytutów badawczych) i klinicznych/badania zdrowia
publicznego (zespoły badawcze ze szpitala / zdrowia publicznego, placówek służby zdrowia
i innych organizacji opieki zdrowotnej) lub zespoły badawcze przedsiębiorstw przemysłowych
(wszystkie wielkości).

Wnioski projektowe mogą dotyczyć badań multidyscyplinarnych i translacyjnych. Muszą obejmować co
najmniej jeden z następujących obszarów, które są równie istotne w niniejszym konkursie:




Regenerative medicine
Diagnostics
Targeted delivery systems

O dofinansowanie z Centrum będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa i jednostki naukowe
zarejestrowane w Polsce pod warunkiem udziału polskiego przedsiębiorstwa w konsorcjum
międzynarodowym składającym wniosek.
Konsorcjum projektowe można utworzyć z jednostkami z następujących krajów: Belgia, Estonia, Kanada,
Francja, Niemcy, Grecja, Izrael, Włochy, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Tajwan,
Turcja.
Więcej
informacji
dostępnych
jest
w
ogłoszeniu
na
stronie
Programu:
http://www.euronanomed.net/joint-transnational-call-2018-will-be-launched-in-mid-november2017/.

Centrum Transferu Technologii

Strona 11

2017

Newsletter nr 18

Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny od
14 grudnia 2017 r. na stronie https://www.pt-it.de/ptoutline/application/euronanomed2018.
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych
do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie
i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności
wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). Na dofinansowanie
udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet
w wysokości 600 000 EUR, przy czym maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć
200 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

Webinaria do 13. konkursu IMI2
Inicjatywa Leków Innowacyjnych (IMI) uruchomiła kolejny
konkurs, obejmujący trzynaście tematów. Do 15 grudnia 2017 r.
trwają webinaria, tj. seminaria internetowe, w trakcie których
można nawiązać kontakt z potencjalnymi partnerami części
badawczej wniosku projektowego oraz dowiedzieć się więcej nt. oczekiwań konkursowych od
koordynatorów EFPIA (Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych), którzy
przygotowywali poszczególne tematy.
Udział w webinariach jest bezpłatny, ale rejestracja jest obowiązkowa. Pełna informacja dotycząca
webinariów znajduje się na stronie inicjatywy IMI - http://www.imi.europa.eu/newsevents/events/webinars-imi2-call-13. Można tam również sprawdzić czy Państwa komputer jest
kompatybilny z narzędziem używanym do prowadzenia webinariów – GoToWebinar.
Opis tematów jest dostępny na stronie Future Topics IMI - http://www.imi.europa.eu/applyfunding/future-topics.
Topic 1: Assessment of the uniqueness of diabetic
cardiomyopathy relative to other forms of heart failure
using unbiased pheno-mapping approaches
Topic 2: Genome-Environment Interactions in Inflammatory
Skin Disease
Topic 3: The value of diagnostics to combat antimicrobial
resistance by optimising antibiotic use
Topic 4: Mitochondrial Dysfunction in Neurodegeneration
Topic 5: Support and coordination action for the projects in
the neurodegeneration area of the Innovative Medicines Initiative
Topic 6: A sustainable European induced pluripotent stem cell platform
Topic 7: Linking digital assessment of mobility to clinical endpoints to support regulatory acceptance and
clinical practice
Topic 8: Human tumour microenvironment immunoprofiling
Topic 9: ConcePTION – Continuum of Evidence from Pregnancy Exposures, Reproductive Toxicology and
Breastfeeding to Improve Outcomes Now
Topic 10: Improving the preclinical prediction of adverse effects of pharmaceuticals on the nervous
system
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Topic 11: Translational Safety Biomarker Pipeline (TransBioLine): Enabling development and
implementation of novel safety biomarkers in clinical trials and diagnosis of disease
Topic 12: Pilot programme on a Clinical Compound Bank for Repurposing: Cardiovascular diseases and
diabetes
Topic 13: Pilot programme on a Clinical Compound Bank for Repurposing: Respiratory diseases
Topic 14: Pilot programme on a Clinical Compound Bank for Repurposing: Neurodegenerative diseases
Topic 15: Pilot programme on a Clinical Compound Bank for Repurposing: Rare/orphan diseases
Każdy z powyższych tematów będzie realizowany przez jedno duże konsorcjum, składające się
z konsorcjum badawczego, w którym może się znaleźć nasza Uczelnia i które jest finansowane w 100%
ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu HORYZONT 2020 oraz z konsorcjum
przemysłowego, które tworzy EFPIA i inni sponsorzy.
Ogłoszenie o konkursie: http://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-13.
Termin składania wniosków to 28 luty 2018 r.
W przypadku zainteresowania danym tematem, istnieje możliwość umówienia konsultacji z p. Anną
Dziubczyńską-Pytko, koordynatorem IMI2 JU w Polsce. W tym celu prosimy o jak najszybszy kontakt
z Centrum Transferu Technologii SUM, e-mail: pobloj@sum.edu.pl.

Konkursy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
TEAM
Przedmiotem realizacji projektu w ramach programu TEAM mogą być
badania, które przyczynią się do rozwiązywania bieżących lub
zmieniających się problemów naukowych mających znaczenie dla
rozwijającego się rynku globalnego lub wniosą znaczący wkład do
rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem.
Wsparcie w ramach programu powinno umożliwić osobom
rozpoczynającym karierę naukową: studentom, doktorantom oraz
młodym doktorom zdobycie doświadczenia w prowadzeniu prac B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki
i społeczeństwa.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co
najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie naukowe poparte osiągnięciami
o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swoim zespole młodych uczonych: studentów,
doktorantów lub młodych doktorów.
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. W programie TEAM obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera
naukowego z zagranicy.
W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet takiego
projektu nie przekroczył 3 500 000 zł.
Termin składania aplikacji: 15 stycznia 2018 r.
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Więcej informacji na stronie: https://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/
TEAM-TECH

Projekty w ramach programu TEAM-TECH dotyczą prac B+R związanych z powstawaniem produktu lub
procesem produkcyjnym (technologicznym lub wytwórczym) o dużym znaczeniu dla gospodarki. W
kolejnych edycjach programu przyjmowane będą także wnioski, których celem jest stworzenie zespołów
działających na rzecz usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury w formie core-facility.
Wsparcie powinno umożliwić osobom rozpoczynającym karierę naukową: studentom, doktorantom lub
młodym doktorom zdobycie doświadczenia w prowadzeniu prac B+R podczas realizacji projektu
w zakresie rozwoju technologii, procesu lub innowacyjnego produktu.
Odbiorcami wyników projektów będą m.in. przedsiębiorstwa działające w Polsce.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co
najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte
osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swym zespole młodych
uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów. Warunki zatrudnienia Kierownika projektu
są takie jak w przypadku projektów TEAM.
W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36
miesięcy. Zaleca się, aby budżet takiego projektu nie
przekroczył 3 500 000 zł.
Termin nadsyłania aplikacji mija 15 stycznia 2018 r.
Więcej informacji na stronie:
https://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/
TEAM TECH Core Facility
Tematem realizacji projektu w ramach programu TEAM-TECH Core Facility są prace B+R związane
z powstawaniem lub rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowobadawczej.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co
najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte
osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swym zespole młodych
uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów. Kierownik projektu na czas 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.
Projekty mogą trwać do 36 miesięcy. Maksymalna kwota budżetu projektu, o którą można wnioskować
nie jest określona przez Fundację, przy czym dla celów szacunkowych średni budżet projektu TEAMTECH Core Facility, trwającego 36 miesięcy wynosi ok. 3 500 000 zł. Przedkładany we wniosku budżet
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projektu powinien być zaplanowany przez Kierownika projektu w taki sposób, by odzwierciedlał
wszystkie koszty niezbędne do realizacji projektu na dzień składania wniosku.
Termin składania aplikacji upływa 15 stycznia 2018 r.
Więcej informacji na stronie: https://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/
TEAM – TECH Core Facility Plus
Wsparcie powinno umożliwić osobom rozpoczynającym karierę naukową: studentom, doktorantom lub
młodym doktorom zdobycie doświadczenia w prowadzeniu prac B+R podczas realizacji projektu
w zakresie opracowania i rozwoju usług badawczych z wykorzystaniem zaawansowanej aparatury
badawczej.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) 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. Warunki zatrudnienia Kierownika projektu są takie jak w przypadku projektów
TEAM TECH Core Facility.
Wnioskodawca we wniosku proponuje co najmniej 2-, a maksymalnie 3- osobowy zespół składający się
co najmniej z 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. Maksymalna kwota budżetu projektu, o którą
można wnioskować nie jest określona przez Fundację, przy
czym dla celów szacunkowych średni budżet projektu
TEAM-TECH Core Facility Plus, trwającego 18 miesięcy
wynosi ok. 1 500 000 zł.
Aplikacje można składać do 15 stycznia 2018 r.
Więcej informacji na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility-plus/
FIRST TEAM
Projekty w ramach programu FIRST TEAM mogą dotyczyć badań, które przyczynią się do rozwiązywania
bieżących lub zmieniających się problemów naukowych mających znaczenie dla rozwijającego się rynku
globalnego lub wniosą znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed
społeczeństwem.
Przedmiotem projektu mogą być również prace B+R związane z powstawaniem produktu lub proces
produkcyjny (technologiczny lub wytwórczy) o dużym znaczeniu dla gospodarki, w oparciu
o zidentyfikowany produkt, technologię bądź rynek odbiorców danego produktu lub technologii.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający stopień
naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna
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uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Termin 5 lat
może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, o ile wnioskodawca
będzie spełniał warunki opisane w dokumentacji konkursowej.
W ramach realizacji projektu jego kierownik powinien być zatrudniony w jednostce co najmniej
w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu. W swym zespole zatrudni młodych uczonych: studentów,
doktorantów lub młodych doktorów.
W ramach konkursu przyjmowane będą projekty trwające
do 36 miesięcy.
Rozpoczęcie naboru wniosków nastąpi 8 stycznia 2018, a
termin składania wniosków ustalony został na 5 marca
2018 r.
HOMING
W ramach programu HOMING można realizować projekty obejmujące badania, które przyczynią się do
rozwiązywania bieżących lub zmieniających się problemów naukowych mających znaczenie dla
rozwijającego się rynku globalnego lub wniosą znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań
stojących przed społeczeństwem.
Projekty mogą dotyczyć również prac B+R związanych z powstawaniem produktu lub procesu
produkcyjnego (technologicznego lub wytwórczego) o dużym znaczeniu dla gospodarki, w oparciu
o zidentyfikowany produkt, technologię bądź rynek odbiorców danego produktu lub technologii.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający
stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data
roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie.
Terminu 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, zgodnie
z warunkami opisanymi w dokumentacji konkursowej.
Równocześnie wnioskodawca w konkursie 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.

Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 60%
etatu na rzecz projektu.
W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Maksymalna kwota budżetu
projektu, o którą można wnioskować nie jest określona przez Fundację, przy czym dla celów
szacunkowych średni budżet projektu HOMING, trwającego 24 miesiące wynosi ok. 800 000 zł.
Nabór wniosków rozpocznie się 8 stycznia 2018 r. Wnioski będzie można składać do 5 marca 2018 r.
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POWROTY

Granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych
doktorów powracających do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą poza
obszarem nauki.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający
stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data
roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Termin
5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, zgodnie
z warunkami opisanymi w dokumentacji konkursowej.
Równocześnie, wnioskodawca w konkursie jest osobą powracającą do pracy naukowej po przerwie
trwającej co najmniej 9 miesięcy, spowodowanej w szczególności pracą w innych sektorach gospodarki
lub w sektorze B+R, ale bez udziału w prowadzeniu badań (np. broker naukowo-technologiczny,
administracja, zarządzanie) lub po przerwie związanej z rodzicielstwem.
Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 60%
etatu na rzecz projektu.
W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Maksymalna kwota budżetu
projektu, o którą można wnioskować nie jest określona przez Fundację, przy czym dla celów
szacunkowych średni budżet projektu POWROTY, trwającego 24 miesiące wynosi ok. 800 000 zł.
Otwarcie konkursu nastąpi 8 stycznia 2018 r., a termin składania wniosków upłynie 5 marca 2018 r.

Trwa rekrutacja do projektu pt.: „Rozwój kadry dydaktycznej kluczem do
nowej jakości kształcenia w SUM”
Przypominamy, iż nadal trwa rekrutacja do projektu pt.: „Rozwój kadry dydaktycznej kluczem do nowej
jakości kształcenia w SUM", realizowanego w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach
szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uczestnicy projektu mogą brać
udział w następujących szkoleniach:






Innowacyjne umiejętności dydaktyczne (mentoring),
Innowacyjne umiejętności dydaktyczne (learning - by - doing),
Umiejętności informatyczne, w tym posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych i ich
wykorzystanie w procesie kształcenia STATISTICA,
Umiejętności informatyczne, w tym posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych i ich
wykorzystanie w procesie kształcenia SAS,
Prowadzenie dydaktyki w języku obcym (kursy językowe z języka angielskiego na poziomie C1).

Uczestnikami projektu mogą być:


nauczyciel akademicki w rozumieniu art. 108 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365),



osoby, z którymi uczelnia zawarła umowy cywilno-prawne na prowadzenie dydaktyki na okres
roku akademickiego w ramach którego planowane jest dla tych osób wsparcie w projekcie
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(okres, na jaki została zawarta umowa musi obejmować zarówno okres udziału w projekcie jak
i wymagany w kryterium dostępu nr 7 semestr, w którym prowadzone będą zajęcia
z wykorzystaniem zdobytych w projekcie kompetencji).
Więcej informacji: http://sum.edu.pl/nauka/centrum-transferu-technologii/23-programymiedzynarodowe-aktualnosci/7145-rekrutacja-do-projektu-kadra
Zgłoszenia na szkolenia:
Wydrukowane, wypełnione oraz podpisane załączniki nr od 1 do 7 należy przesłać do:
Centrum Transferu Technologii SUM
ul. Poniatowskiego 15
40 - 055 Katowice
Dodatkowe informacje dotyczące szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu 32 208 36 40. Chęć
udziału w szkoleniach można zgłaszać do Centrum Transferu Technologii na adres e-mail:
bbochenkiewicz@sum.edu.pl, jednocześnie podając rodzaju szkolenia.

Szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz transferu wiedzy
i technologii
Centrum Transferu Technologii w drodze zapytania ofertowego wybrało firmę, która realizować będzie
usługę polegającą na przeprowadzeniu 16 szkoleń dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz transferu wiedzy i technologii.
Komercjalizacja nauki i technologii to w szerokim ujęciu całokształt działań związanych z przenoszeniem
danej wiedzy do praktyki gospodarczej. Natomiast w wąskim rozumieniu, to przekazywanie wiedzy
i umiejętności do procesu produkcyjnego, celem udanego jej urynkowienia w postaci produktu.
Natomiast transfer technologii to przekazanie informacji niezbędnych do praktycznego zastosowania
technologii.
Zaplanowane jest przeprowadzenie szkoleń z następujących
tematów:
1. System komercjalizacji wyników prac badawczych w Polsce;
2. Transfer technologii i przedsiębiorczości - skierowane dla
pracowników naukowych;
3. Warsztaty szkoleniowe z komunikacji naukowej;
4. Upowszechnianie wyników badań naukowych;
5. Zarządzanie badaniami naukowymi;
6. Prowadzenie badań naukowych i komercjalizacja ich
wyników;
7. Ochrona własności intelektualnej;
8. Ochrona wynalazków i wyników prac badawczych w praktyce.
Pakiet szkoleń będzie stanowił wsparcie dla pracowników Uczelni w tworzeniu przedsięwzięć
wymagających współpracy interdyscyplinarnej zmierzającej do komercjalizacji opracowań naukowych.
Harmonogram wraz z terminami planowanych szkoleń zostanie zamieszczony na stronie Centrum
Transferu Technologii. Szkolenia zorganizowane będą w jednostkach Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, w miastach: Katowice, Zabrze oraz Sosnowiec.
Dodatkowe informacje dotyczące szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu 32 208 36 40. Chęć
udziału w szkoleniach można zgłaszać do Centrum Transferu Technologii na adres e-mail:
ikaluza@sum.edu.pl, jednocześnie podając temat szkolenia.
Centrum Transferu Technologii
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Oferta stypendialna NAWA
Na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany
Akademickiej NAWA można znaleźć ofertę stypendialną
na wyjazdy zagraniczne dla studentów, doktorantów i
naukowców na rok akademicki 2018/2019. NAWA
realizuje programy wymiany akademickiej w ramach
umów
bilateralnych
i współpracy
dwustronnej
z następującymi krajami: Armenia, Austria, Belgia
Walonia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt,
Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Izrael, Japonia,
Kazachstan, Litwa, Mongolia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria,
Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wietnam. W przypadku dużej części państw, do których można
wyjeżdżać, obowiązuje termin wnioskowania do 15 grudnia 2017 r. Rekrutacja do niektórych krajów
odbywa się bez pośrednictwa NAWA.
Kandydatów na stypendia zagraniczne zgłaszają pisemnie uczelnie, nadzorowane przez ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Kandydaci zgłaszają swoje kandydatury w macierzystej
uczelni. Jedna osoba może starać się o tylko jedno stypendium w ramach prezentowanej oferty. Nie
dopuszcza się pobierania stypendium z więcej niż jednego źródła.
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej nie pokrywa kosztów podróży do i z kraju odbywania
kształcenia za granicą. Rezygnacja z wyjazdu na stypendium zagraniczne już po akceptacji kandydatury
przez partnera zagranicznego powoduje, iż strona polska traci miejsce.
Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:


Pismo przewodnie z uczelni





Formularz wniosku kandydata na wyjazd za granicę (doktoranci i pracownicy naukowi)
Formularz-wniosku-kandydata-na-wyjazd-za-granice---naukowcy.docx298.68 KB
Plan badawczy w języku polskim i angielskim
Kopie dyplomów
Cv
Kopię potwierdzenia przyjęcia na staż przez partnera zagranicznego lub kopię korespondencji
z ośrodkiem, do którego kandydat się udaje (nie dotyczy kursów językowych)
Opinię samodzielnego (-ych) pracownika (ów) naukowego (-ych)



Oświadczenie osoby ubiegającej się o wyjazd za granicę






oswiadczenie-ZS.doc26.5 KB

Kandydaci powinni wykazać, że wyjazd związany będzie z realizacją zadań przedstawionych w planie
badawczym lub liście motywacyjnym i poparty będzie opinią samodzielnego pracownika naukowego (nie
dotyczy osób ze stopniem dr hab.)
Wnioski dotyczące stypendiów rozpatrywane będą w drodze konkursu. Kryterium oceny będą stanowić
cele, które kandydat zamierza realizować za granicą oraz jego dotychczasowe osiągnięcia naukowe.
Zgłoszenia kandydatów zostaną zaopiniowane przez Zespół do Spraw Programów dla Studentów.
O wynikach Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej powiadomi uczelnie i jednocześnie przekaże
informacje o dokumentach wymaganych przez partnera zagranicznego oraz o terminie ich złożenia.
Ostateczną decyzję o akceptacji kandydatów podejmują partnerzy zagraniczni.
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Otwarte konkursy
1) DAINA – 15 grudnia 2017
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-06-27-zapowiedz-polsko-litewskiego-konkursu

2) OPUS 14 – 15 grudnia 2017
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus14

3) PRELUDIUM 14 – 15 grudnia 2017
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium14

4) NAWA – 15 grudnia 2017
https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa

5) TEAM – 15 stycznia 2018
https://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/

6) TEAM –TECH – 15 stycznia 2018
https://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/

7) TEAM-TECH Core Facility - 15 stycznia 2018
https://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/

8) TEAM – TECH Core Facility Plus - 15 stycznia 2018
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility-plus/

9) ERA-NET EuroNanoMed III – 16 stycznia 2018
http://www.euronanomed.net/joint-transnational-call-2018-will-be-launched-in-mid-november-2017/

10) E-RARE-3 – 6 lutego 2018
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/e-rare-3/aktualnosci/art,5675,e-rare3-planowane-ogloszenie-iv-konkursu.html
http://www.erare.eu/joint-call/10th-joint-call-european-research-projects-rare-diseases-jtc-2018

11) ERC Consolidator Grants – 15 lutego 2018
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018cog.html

12) IMI2 – 28 lutego 2018
http://www.imi.europa.eu/news-events/events/webinars-imi2-call-13

13) HORYZONT 2020 – 18 kwietnia 2018
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-bhc2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-BHC-2018-2020/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

14) DIALOG – nabór ciągły do 30 czerwca 2019
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 Joanna Malczyńska, e-mail: jmalczynska@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 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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