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Szanowni Państwo,
Analizując osiągnięcia naukowe Pracowników naszego Uniwersytetu
zauważam ogromny potencjał twórczy, który nie jest jeszcze uaktywniony.
Jest wśród nas kilkudziesięciu Naukowców, którzy z powodzeniem mogą
pozyskać granty międzynarodowe, ale tylko kilkunastu złożyło takie
aplikacje. To właśnie troska Władz Uczelni a w szczególności JM Rektora
Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego o zwiększenie liczby
pozyskiwanych grantów naukowych i zwiększenie liczby wprowadzanych
innowacyjnych technologii w medycynie była podstawą powołania
pełnomocnika.
Jako Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji mam przyjemność przedstawić
pierwszy numer newslettera Działu ds. Programów Międzynarodowych Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach.
Celem newslettera jest przedstawianie aktualnych informacji na temat możliwości pozyskiwania
środków na realizację projektów badawczych. W bieżącym numerze znajdą Państwo informacje
o otwartych konkursach w ramach programu HORIZON 2020, zarówno na duże projekty współpracy, jak
i na granty indywidualne. Zamieszczono również ogłoszenia o bezpłatnych interesujących szkoleniach,
stażach, a także kilka praktycznych rad na temat poszukiwania partnerów do projektów, czy też
funkcjonowania nowego serwisu Komisji Europejskiej Participant Portal.
Ogłoszeń o konkursach w zakresie zdrowia w 2014 roku nie brakuje. Obecnie najwięcej możliwości daje
program HORIZON 2020, ale już wkrótce otwarte zostaną nowe konkursy w ramach Trzeciego Programu
Zdrowia UE na lata 2014 – 2020. Naszym zamiarem jest dotarcie do każdego pracownika naszej Uczelni
zainteresowanego składaniem wniosków, chętnych do realizacji innowacyjnych badań naukowych
i nawiązywania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Newsletter będzie wydawany
cyklicznie, wysyłany pocztą elektroniczną i zawsze dostępny na stronie internetowej Działu ds.
Programów Międzynarodowych.
Prezydent John Fitzgerald Kennedy powiedział kiedyś ,,Zdecydowaliśmy się w ciągu nadchodzących
dziesięciu lat polecieć na Księżyc i dokonać innych rzeczy nie dlatego, że są łatwe, ale właśnie dlatego, że
są trudne, a przez to zmuszą nas do lepszej organizacji i wykorzystania wszystkich naszych umiejętności”.
Korzystanie z grantów naukowych nie jest łatwe, ale zmusza nas do wielkiego wysiłku i doskonałej
organizacji pracy. Zarazem jednak pozwala tworzyć wyzwania, dzięki którym możemy w pełni
wykorzystać nasz potencjał intelektualny. Daje to ogromne korzyści zarówno dla naukowców jak i dla
Uniwersytetu.
Życzę przyjemnej lektury, a osoby zainteresowane składaniem wniosków zachęcam do kontaktu
z Działem ds. Programów Międzynarodowych.
Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji
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HORIZON 2020 – otwarte konkursy
W chwili obecnej w zakresie tematyki Zdrowie, zmiany społeczne
i dobrostan można przygotować wnioski aplikacyjne w odpowiedzi na
następujące konkursy:
1) Konkurs dwuetapowy H2020-PHC-2015-two-stage – termin składania
wniosków 14.10.2014
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc2015-two-stage.html
Tematyka konkursu:











PHC-04-2015: Health promotion and disease prevention: improved inter-sector co-operation for environment and health
based interventions
PHC-14-2015: New therapies for rare diseases
PHC-16-2015: Tools and technologies for advanced therapies
PHC-22-2015: Promoting mental wellbeing in the ageing population
PHC-24-2015: Piloting personalised medicine in health and care systems
PHC-11-2015: Development of new diagnostic tools and technologies: in vivo medical imaging technologies
PHC-18-2015: Establishing effectiveness of health care interventions in the paediatric population
PHC-33-2015: New approaches to improve predictive human safety testing
PHC-02-2015: Understanding disease: systems medicine
PHC-03-2015: Understanding common mechanisms of diseases and their relevance in co-morbidities

2) Konkurs jednoetapowy H2020-PHC-2015-single-stage – termin składania wniosków 21.04.2015
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc2015-single-stage.html
Tematyka konkursu:









PHC-15-2015: Clinical research on regenerative medicine
PHC-21-2015: Advancing active and healthy ageing with ICT: Early risk detection and intervention
PHC-25-2015: Advanced ICT systems and services for integrated care
PHC-27-2015: Self-management of health and disease and patient empowerment supported by ICT
PHC-29-2015: Public procurement of innovative eHealth services
PHC-30-2015: Digital representation of health data to improve disease diagnosis and treatment
PHC-09-2015: PHC 9 – 2015: Vaccine development for poverty-related and neglected infectious diseases: HIV/AIDS
PHC-28-2015: Self management of health and disease and decision support systems based on predictive computer
modelling used by the patient him or herself

Przypominamy, że pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zainteresowani składaniem
wniosków finansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych zobowiązani są do postępowania
zgodnego z Zarządzeniem Nr 86/2013 z dnia 08.07.2013 r. Rektora SUM w sprawie: wprowadzenia
„Regulaminu przygotowywania wniosków i realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych
ze środków krajowych lub zagranicznych niepodlegających zwrotowi”. W związku z powyższym istnieje
konieczność przedłożenia „Zgłoszenia projektu” według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do ww.
Regulaminu.
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Gdzie znaleźć partnerów do konsorcjum?
Informujemy, że na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego
Programów Badawczych Unii Europejskiej zamieszczane są na bieżąco
oferty partnerów zagranicznych, zainteresowanych wspólnym
składaniem wniosków do konkursów w ramach programu Horizon
2020: http://kpk.gov.pl/?page_id=13401
W większości konkursów minimalne konsorcjum projektowe musi składać się z 3 partnerów z 3 różnych
krajów, przy czym każdorazowo należy zapoznać się z dokumentacją szczegółową danego konkursu,
w której mogą być określone dodatkowe warunki udziału w konkursie.
Zachęcamy również do zapoznania się z bazami poszukiwania partnerów, dostępnymi na stronach
internetowych
wskazanych
przez
Dział
ds.
Programów
Międzynarodowych
SUM:
http://sum.edu.pl/poszukiwanie-partnerow

Rejestracja ekspertów do programu HORYZONT 2020
Komisja Europejska zaprasza pracowników naukowych oraz
przedsiębiorców w celu utworzenia bazy ekspertów wspierających KE
i jej agencje wykonawcze w realizacji programu HORYZONT 2020.
KE potrzebuje niezależnych ekspertów, którzy będą nie tylko oceniać
wnioski, ale także program oraz politykę badawczo – rozwojową
i proinnowacyjną UE. Praca eksperta to unikatowe doświadczenie
i możliwość nawiązania cennych kontaktów zawodowych.
Rejestracja ekspertów odbywa się przez cały okres trwania programu
Horyzont 2020, jednakże zachęcamy, aby zgłosić się już teraz.
Informujemy, że jednym z ekspertów unijnych jest Pan Prof. Edward Wylęgała – Pełnomocnik Rektora
ds. Programów Rozwojowych i Innowacji.
Więcej informacji oraz rejestracja znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
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Co to jest Participant Portal?
Participant Portal to serwis informacyjny Komisji Europejskiej, w którym można znaleźć informacje m.in.
na temat programu Horizon 2020 i możliwości dofinansowania projektów ze środków Komisji
Europejskiej http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html.
W zakładce Funding Opportunities umieszczane
są ogłoszenia o nowych konkursach (Calls) wraz
z pełną dokumentacją konkursową. Można je
filtrować według rodzaju konkursu i tematów.
W zakładce How to participate można znaleźć
odpowiednie dokumenty referencyjne, w tym
programy pracy, modelową umowę grantową.
Polecamy także H2020 Online Manual.
Participant Portal jest narzędziem niezbędnym
do realizacji projektów unijnych. Wnioski
w programie Horizon 2020 składane są tylko
elektronicznie poprzez Participant Portal
Submission Service (PPSS). Także raporty i inne
dokumenty wypracowywane w ramach
projektów trafiają do Komisji Europejskiej za pośrednictwem serwisu.

Konkurs L’ORÉAL POLSKA DLA KOBIET I NAUKI
Rozpoczęła się kolejna edycja programu stypendialnego pn. „Dla Kobiet
i Nauki we współpracy między L’Oréal Polska, Polskim Komitetem
ds. UNESCO oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego”, dla kobiet
naukowców prowadzących prace badawcze w dziedzinie nauk o życiu.
Wysokość stypendiów w tegorocznej edycji wynosi 27 000 zł (w przypadku
stypendiów doktoranckich) oraz 32 000 zł (dla stypendiów habilitacyjnych).
Ponadto Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyzna każdej laureatce
dodatkową nagrodę – pokrycie kosztów wyjazdu na wybraną zagraniczną
konferencję naukową na terenie Europy.
W ramach konkursu zostaną wyłonione dwie laureatki przygotowujące rozprawę doktorską oraz trzy
laureatki przygotowujące rozprawę habilitacyjną. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 maja 2014.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://lorealdlakobietinauki.pl

Dział ds. Programów Międzynarodowych SUM

Strona 4

2014

Newsletter nr 1

Dzieciństwo bez próchnicy
Dzieciństwo bez próchnicy to największy ogólnopolski program profilaktyki
i edukacji stomatologicznej dla małych dzieci. Celem projektu jest poprawa
zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Partner Projektu) oraz Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zapraszają do udziału w bezpłatnym projekcie, który jest
skierowany do przedszkoli publicznych i niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych oraz zespołów wychowania
przedszkolnego,
które
prowadzą
edukację
przedszkolną dzieci.
Placówki
biorące
udział
w projekcie mogą uzyskać
nieodpłatnie
szereg
różnorodnych korzyści:





przedszkola – otrzymają nieodpłatnie pakiety materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych
(materiały dla nauczycieli, scenariusze zajęć z dziećmi, maskotki i filmy edukacyjne), które pomogą
prowadzić atrakcyjne i ciekawe zajęcia dla najmłodszych z zakresu profilaktyki stomatologicznej,
nauczyciele – dowiedzą się jak prowadzić z dziećmi ciekawe zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki
stomatologicznej,
dzieci w wieku 3-5 lat – będą uczestniczyć w ciekawych zajęciach edukacyjnych, za pośrednictwem
przedszkola otrzymają również materiały informacyjne, które w formie zabawy będą zachęcać je do
dbania o czystość i zdrowie swoich zębów,
rodzice – za pośrednictwem przedszkola otrzymają przystępne i nowoczesne materiały informacyjne,
z których dowiedzą się jak powinni dbać o zdrowie zębów swoich dzieci już od najmłodszych lat oraz
jak skutecznie kształtować u dzieci prawidłowe nawyki żywieniowe.
W dniu 31.03.2014 zakończył się pierwszy etap rekrutacji. Z całej Polski do
Projektu zgłosiło się 1240 przedszkoli w tym w województwie śląskim
zarejestrowało się 180 placówek.
Kolejny II etap rekrutacji rusza już od 1 sierpnia 2014.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną Projektu
www.zebymalegodziecka.pl oraz profilem na Facebook’u
https://www.facebook.com/ZebyMalegoDziecka
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU
WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
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Trzeci Program Zdrowia UE na lata 2014 – 2020
11 marca 2014 został przyjęty trzeci wieloletni Program Zdrowia UE
na lata 2014–2020. Program wspiera państwa członkowskie w ich
wysiłkach mających na celu poprawę zdrowia obywateli oraz
zapewnienie długotrwałości systemów zdrowotnych, co wpisuje się
w strategię Europa 2020. Nowy program ma pomóc krajom UE stawić
czoła wyzwaniom ekonomicznym i demograficznym, z jakimi borykają
się ich systemy ochrony zdrowia, i pozwolić obywatelom żyć dłużej
w dobrym zdrowiu.
W ramach programu będą realizowane następujące priorytety:





promocja zdrowia, profilaktyka chorób z uwzględnieniem zasady „zdrowie we wszystkich
politykach";
ochrona obywateli UE przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi;
zwiększenie innowacyjności, efektywności i stabilności systemów opieki zdrowotnej;
ułatwienie obywatelom UE dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej.

Podstawą prawną Programu jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 282/2014
z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie
zdrowia (2014-2020).
W połowie kwietnia, po przyjęciu Programu Pracy na rok 2014 zostaną ogłoszone pierwsze konkursy
(call for proposals) z minimalnym trzymiesięcznym terminem ich składania. Krajowym Punktem
Kontaktowym Programu jest Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia.
22 maja 2014 Ministerstwo Zdrowia planuje zorganizować Dzień Informacyjny dotyczący Trzeciego
Programu Zdrowia.
Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/eahc/health/index.html oraz http://www.mz.gov.pl.

Zaproszenie do składania wniosków do programu DAAD
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
zapraszają do podejmowania współpracy w ramach programu DAAD, który służy wspieraniu kosztów
wymiany osobowej przy realizacji projektów badawczych.
Termin
składania
wniosków:
do
31.07.2014
–
początek
realizacji
02.01.2015
Program skierowany jest do nauczycieli
akademickich oraz naukowców ze szkół wyższych i innych jednostek naukowych.
Więcej informacji
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Oferty stypendialne – wyjazdy zagraniczne

Zapraszamy do zapoznania się z
aktualnymi ofertami stypendialnymi
(wg terminów aplikowania):






Hiszpania – stypendia podoktorskie w Andaluzji; 5 maja 2014;
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionycien
cia/talentia/?q=node/11834
Różne kraje – stypendium dla doktorantów (do 27 lat) biomedycyna; 1 czerwca 2014;
http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
Dowolny kraj – stypendia EMBO: krótkie; aplikacja cały rok; http://www.embo.org/fundingawards/fellowships/short-term-fellowships#about

Staże zagraniczne w ramach programu SKILLSPRAXIS
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej uruchomiła nowy program
w ramach projektu SKILLS – PRAXIS, którego celem jest
umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu
zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami
badawczymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji
wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu
odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.
Program adresowany jest do pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych,
doktorantów oraz absolwentów studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.
W konkursie mogą brać udział uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki.
Staż może trwać od 1 do 6 miesięcy, również w krajach spoza Unii Europejskiej, np. w USA.
Termin składania wniosków mija 30 czerwca 2014.
Więcej informacji na stronie internetowej FNP
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Granty Indywidualne w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie
12 marca 2014 r. Komisja Europejska ogłosiła konkurs na granty indywidualne (Individual Fellowships)
w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie, skierowane do doświadczonych naukowców. Wnioski będzie
można składać do 11 września 2014 r. Do wyboru są dwa rodzaje grantów: European Fellowships lub
Global Fellowships, w zależności od tego, czy naukowiec chce zdobywać wiedzę w krajach europejskich
lub poza Europą. Wnioski aplikacyjne składa Instytucja Goszcząca (Host Institution).
Dokumentacja konkursowa
Informujemy, że istnieje możliwość zapisania się na warsztaty pisania
wniosków o stypendium indywidualne, które zostaną zorganizowane
przez Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska
21 maja 2014. Szkolenie wraz z częścią praktyczną pisania projektu
przeprowadzi ekspert z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów
Badawczych Unii Europejskiej. Szczegóły dotyczące szkolenia podane
zostaną wkrótce na stronie Działu ds. Programów Międzynarodowych SUM oraz na stronie RPK
Politechnika Śląska.

Grant badawczy w Chinach
Do 23 maja można składać wnioski projektowe w programie Komisji Europejskiej finansującym
współpracę badawczą między Europą a Chinami. W ramach współpracy można organizować wizyty
badawcze europejskich naukowców w Chinach. Projekty mają na celu wzmacnianie współpracy
pomiędzy instytucjami badawczymi (uczelnie oraz jednostki badawcze sektora publicznego
i prywatnego) w UE i w Chinach w następujących obszarach:
1.
2.
3.
4.
5.

Renewable energy, energy efficiency, sustainable energy solutions for cities;
Sustainable urban development and urban planning, green urban mobility and transport;
Health, public health and welfare policies - life sciences;
Information and communication technologies, smart cities;
Food, agriculture, bio-technologies and water.

Budżet projektu: między 600 000 a 800 000 euro; głównym założeniem projektów mają być wyjazdy
badawcze naukowców europejskich do Chin; w projekcie powinny być też zaplanowane inne zadania.
Wyjazdy chińskich naukowców do UE nie mogą być finansowane.
W ramach projektu na pobyt badawczy mogą wyjechać: doktoranci, pracownicy naukowi,
akademiccy, jak również menedżerowie innowacji oraz pracownicy zajmujący się badaniami
i innowacjami.
Skład konsorcjum: w projekcie muszą występować przynajmniej 2 europejskie instytucje (z dwóch
różnych krajów UE) oraz minimum jedna instytucja z Chin.
Więcej informacji
Dział ds. Programów Międzynarodowych SUM
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ERC Consolidator Grants
Do 20 maja 2014 r. można składać wnioski na konkurs ERC Consolidator
Grants. Granty przeznaczone są dla naukowców każdej narodowości
z doświadczeniem od 7 do 12 lat po uzyskaniu doktoratu i z obiecującą
ścieżką rozwoju naukowego. Wyłącznym kryterium oceny jest doskonałość
naukowa badacza i wniosku badawczego. Badania muszą być
przeprowadzone w publicznej lub prywatnej instytucji naukowej (Host
Institution/ HI) zlokalizowanej w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub krajów
stowarzyszonych.
Dofinansowanie grantów wynosi 2 mln EUR na okres 5 lat (proporcjonalnie mniej do krótszych
projektów). Granty ERC mogą pokryć do 100% całkowitych kosztów bezpośrednich badań plus koszty
pośrednie do 25% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.
Informacja źródłowa: http://erc.europa.eu/consolidator-grants
Ogłoszenie o konkursie wraz z pełną dokumentacją konkursową:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014cog.html

Dzień Projektożerców – seminarium
9 maja 2014 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje
seminarium pn. „Dzień Projektożerców”. Wydarzenie to będzie okazją dla naukowców i przedsiębiorców
do zapoznania się z możliwościami pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł, w tym
programów europejskich (Horyzont 2020), strukturalnych (założenia nowego okresu programowania)
oraz programów krajowych (finansowanych przez NCBR i NCN).
Seminarium ma na celu przekrojowe przedstawienie programów wspierających finansowanie projektów
badawczych, zarówno pod kątem ich ogólnych zasad jak i samej realizacji projektów. Jednocześnie
spotkanie stworzy możliwości nawiązania wzajemnej współpracy firm i jednostek badawczych.
Spotkanie odbędzie się w Auli A Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej przy ulicy
Konarskiego 18B w Gliwicach. Udział
w nim jest bezpłatny, a wszystkie
osoby zainteresowane mogą zgłaszać
swoje uczestnictwo za pośrednictwem
formularza
zgłoszeniowego
dostępnego
na
stronie:
http://www.polsl.pl/konferencje/Ho
ryzont2020/Strony/Formularz.aspx
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Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem:
Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała - Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych
i innowacji, e-mail: ewylegala@sum.edu.pl
mgr inż. Barbara Jarzębska – Kierownik, e-mail: bjarzebska@sum.edu.pl

Fundusze strukturalne:
mgr Anna Tilszer, e-mail: atilszer@sum.edu.pl
mgr Dorota Paruzel, e-mail: dparuzel@sum.edu.pl
mgr inż. Bogumiła Wocław, e-mail: bwoclaw@sum.edu.pl

Projekt szwajcarski:
mgr Anna Gardocka, e-mail: agardocka@sum.edu.pl
Alla Sulyma, e-mail: asulyma@sum.edu.pl

Programy ramowe, HORIZON 2020, Zdrowie Publiczne:
mgr Sabina Wejner, e-mail: swejner@sum.edu.pl
mgr Patrycja Obłój, e-mail: pobloj@sum.edu.pl

Dział ds. Programów Międzynarodowych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
tel. : + 48 (0) 32 208 36 92, 208 36 40, e-mail: kpm@sum.edu.pl
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