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Szanowni Państwo,
Przedstawiam drugi numer newslettera Działu ds. Programów
Międzynarodowych, w którym znajdą Państwo informacje o konkursie
w ramach funduszy norweskich, grantach ERC i programie STRATEGMED,
a także o ciekawych stażach zagranicznych dla doktorantów. Dla osób
zainteresowanych programami mobilnościowymi przybliżamy stronę
EURAXESS, na której publikowane są oferty pracy, staży i wszelkie informacje
służące organizacji wyjazdu zagranicę. Podajemy również kilka praktycznych
rad na temat sposobu zgłaszania projektów w SUM, mając nadzieję, że
przekonają one Państwa o tym, że są to procedury nieskomplikowane,
a niezbędne, aby przygotować Państwa projekt do fazy realizacji. Zachęcamy także do rejestrowania się
w roli ekspertów oceniających wnioski, zarówno w Komisji Europejskiej, jak i w NCBiR. To dodatkowa
szansa na zdobycie doświadczenia w pisaniu dobrych wniosków.
Pierwsze konkursy programu HORYZONT 2020 już za nami. Komisja Europejska publikuje na bieżąco
statystyki konkursów. Naukowcy z SUM, których prace cenione są w Europie, zostali zaproszeni przez
zagranicznych Koordynatorów do udziału w silnych konsorcjach międzynarodowych w roli Partnerów.
Kilka wniosków złożonych do konkursów dwuetapowych z udziałem pracowników SUM przeszło
pomyślnie pierwszy etap. Trwa jeszcze ocena projektów z konkursów jednoetapowych, ale już można
przygotowywać projekty do kolejnych otwartych konkursów. Mimo, że nie są to konkursy łatwe
i niezbędna w nich jest współpraca międzynarodowa, sukcesy naszych pracowników świadczą o tym, że
warto próbować składać duże projekty badawcze, gdyż pozwalają one nie tylko realizować ciekawe
tematy badawcze w międzynarodowym gronie, ale także dają ogromne doświadczenie i prestiż w skali
europejskiej. Co więcej, już teraz wiadomo, że w trakcie kolejnej oceny parametrycznej jednostek,
planowanej na 2017 r., na sukces w postaci kategorii A+ i A oraz związane z tym przywileje będą mogły
liczyć jedynie te podmioty, które przez najbliższe lata pozyskają najwięcej projektów europejskich.
W najbliższych miesiącach pojawią się dodatkowe możliwości aplikowania o środki unijne w ramach
Trzeciego Programu Zdrowia UE, a także w ramach funduszy strukturalnych. Już teraz zachęcam do
podjęcia odpowiednich przygotowań, aby sprostać wymaganiom nowych konkursów.
Zachęcam do śledzenia informacji publikowanych na stronie internetowej Działu ds. Programów
Międzynarodowych, a w razie zainteresowania składaniem wniosków zapraszam do bezpośredniego
kontaktu z pracownikami Działu. Informuję również, że ten i poprzednie numery newslettera dostępne
są na stronie internetowej Działu ds. Programów Międzynarodowych.
Pamiętajmy o sentencji J.W. Goethego - ,,Nie sama wiedza dzieło sprawia, lecz cierpliwości zabiegi
wytrwałe”. Zapraszam do składania wniosków w ramach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Życzę przyjemnej lektury.
Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji
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ERC Advanced Grants
17 czerwca 2014 r. Europejska Rada ds. Badań
Naukowych (ERC) otworzy konkurs na ERC
Advanced Grants. Nabór wniosków będzie trwał
do 21 października 2014 r.
ERC Advanced Grants pozwalają wybitnym liderom badawczym każdej narodowości i wieku realizować
przełomowe projekty o wysokim ryzyku, które otwierają nowe kierunki w dziedzinach badawczych.
Tylko dla wybitnych liderów badawczych
Osoby wnioskujące o granty ERC Advanced Grants – zwani Głównymi Badaczami (Principal Investigators)
powinni być aktywnymi naukowcami, których ścieżki badawcze z ostatnich 10 lat wypełnione są
znaczącymi osiągnięciami naukowymi. Główni Badacze powinni być wybitnymi liderami pod względem
oryginalności i znaczenia ich zasług badawczych. Nie są wymagane żadne szczególne kryteria
kwalifikowalności w odniesieniu do wymagań akademickich.
Projekty wysoce ambitne, pionierskie i niekonwencjonalne
Badania wnioskowane do dofinansowania przez ERC powinny mierzyć wysoko, zarówno w odniesieniu
do ambicji przewidywanych osiągnięć naukowych, jak również kreatywności i oryginalności
proponowanych podejść. Wnioski powinny sięgać pionierskich i wzniosłych wyzwań z pogranicza
dziedzin, których dotyczą. Powinny angażować nowe, przełomowe lub niekonwencjonalne metodologie.
ERC Advanced Grants w skrócie:









Pole badawcze: każda dziedzina nauki, inżynierii i stypendium.
Badacze: każdej narodowości i wieku. Wnioskodawcy muszą być niezależni naukowo i posiadać
ścieżkę kariery i profil naukowy, który identyfikuje ich jako liderów w danej dziedzinie nauki.
Wyłączne kryterium oceny: doskonałość naukowa badacza i wniosku badawczego.
Instytucja Przyjmująca: badania muszą być prowadzone w publicznej lub prywatnej jednostce
naukowej (zwanej Host Institution) zlokalizowanej w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów
stowarzyszonych.
Finansowanie: do 2,5 mln EUR na grant (w szczególnych okolicznościach do 3,5 mln na grant).
Czas trwania: do 5 lat.
Ogłoszenia o konkursach: publikowane raz w roku.

Więcej informacji na stronie internetowej ERC: http://erc.europa.eu/advanced-grants
Dokumentacja konkursowa będzie dostępna na stronie Komisji Europejskiej
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Nabór wniosków w ramach FWD PL07
Informujemy, że Minister Zdrowia jako Operator
Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony
zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych
ogłosił II nabór wniosków FWD w trybie konkursowym
na dofinansowanie projektów ze środków Funduszu
Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego
EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Nabór projektów będzie trwał do dnia 28.11.2014 r. do godz. 16:15 lub zakontraktowania całej
dostępnej alokacji wskazanej w pkt. 4. Termin odnosi się do dokumentacji składanej w wersji
papierowej i elektronicznej.
Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się
i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami
i podmiotami z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein). Działania podejmowane
w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL07, którym jest poprawa zdrowia publicznego
i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.
Wnioski mogą składać wszystkie polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje
pozarządowe będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym, w tym uczelnie medyczne.
Partnerami z Państw - Darczyńców mogą być publiczne i prywatne instytucje, jak również organizacje
pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające w interesie publicznym w sektorze zdrowia.
Całkowita alokacja środków dostępnych z FWD na poziomie programu PL07 w ramach II naboru (środki
z funduszy norweskich i EOG oraz z budżetu państwa) to 180 000 EUR, tj. 754 812 PLN. Dodatkowo
beneficjenci zapewniają wkład własny, który stanowi co najmniej 10% wartości każdego projektu
w przypadku organizacji pozarządowych i co najmniej 15% w przypadku wszystkich innych
beneficjentów.
Wydatki kwalifikowalne w ramach Funduszu stanowią:
a) opłaty i koszty podróży za udział w konferencjach, seminariach, kursach, spotkaniach i warsztatach;
b) koszty podróży w ramach wizyt studyjnych;
c) koszty podróży i wynagrodzenia za wizyty ekspertów;
d) koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań i warsztatów;
e) działania informacyjno-promocyjne;
f) opłaty za doradztwo zewnętrzne.

Więcej informacji: http://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-2160-II_nabor_w_ramach_FWD_PL07.htm
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Zgłaszanie planowanego projektu w SUM – to nie takie trudne
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".
Taki komunikat dołączamy każdorazowo do przesyłanych Państwu
informacji o nowych konkursach. Mimo, że brzmi on
skomplikowanie, procedura nie jest trudna i polega na złożeniu w
Kancelarii formularza „Zgłoszenia projektu” według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 1 do ww. Regulaminu. Informacje
zawarte w powyższym formularzu służą dobremu zaplanowaniu
projektu, zwłaszcza jego budżetu i przygotowania do realizacji pod
względem formalno-prawnym. Pracownicy Działu ds. Programów
Międzynarodowych pomagają pracownikom SUM w procedurach składania wniosków projektowych,
w tym także w wypełnianiu powyższego formularza.
Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące poszczególnych punktów Zgłoszenia projektu, mając
nadzieję, że w ten sposób staną się one bardziej zrozumiałe i nie będą sprawiały Państwu trudności.
Ogólne informacje o projekcie
W punktach 1 – 9 należy wpisać ogólne informacje
o projekcie, tj. dokładny tytuł, nazwę konkursu,
termin
składania
wniosków
i
dane
o Projektodawcy, tj. osobie składającej wniosek
w SUM. W przypadku projektów składanych
w konsorcjach, w punkcie 4 należy określić rolę
SUM (partner lub koordynator).
Kwestie finansowe w projekcie i czas trwania
projektu
Punkty 10 – 16 dotyczą budżetu projektu.
W punkcie 10 należy wpisać wartość całego
projektu. W przypadku konsorcjum, o kwotę tę
należy zapytać Koordynatora. W kolejnym punkcie
podajemy już tylko wartość projektu dla SUM,
z wyszczególnieniem
wnioskowanej
kwoty
dofinansowania i ewentualnego wkładu własnego.
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Zarówno wysokość dofinansowania projektu, jak również kosztów pośrednich (punkt 12) określone są
w dokumentacji konkursowej, najczęściej w regulaminie konkursu. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek
wątpliwości przy wypełnianiu tej części projektu, należy skontaktować się z pracownikami Działu ds.
Programów Międzynarodowych.
Bardzo ważne informacje zawarte są w punkcie 13. Należy tu wyszczególnić planowane wydatki
z podziałem na wynagrodzenia, inne koszty bezpośrednie (np. odczynniki, delegacje), podwykonawstwo
(planowane usługi zlecane na zewnątrz). Jeśli projekt umożliwia zakup sprzętu, to należy go opisać
w punkcie 14 wraz z podaniem miejsca docelowego posadowienia sprzętu, gdyż na etapie składania
wniosku analizowane są możliwości i ewentualne koszty związane z rozmieszczeniem nowej aparatury.
Informacja o dodatkowych kosztach utrzymania projektu i kosztach niekwalifikowanych dotyczy
niewielkiej liczby projektów, jeśli one nie występują, wystarczy wpisać „nie dotyczy”.
Punkt 17 i 18 określają planowany czas trwania projektu, jeśli projekt uzyska dofinansowanie.
Określenie udziału podmiotów leczniczych w projekcie
W związku z tym, że wiele uczelnianych projektów dotyczy badań klinicznych lub eksperymentów
medycznych, niezbędnych do wykonania przy współpracy z podmiotem leczniczym, prosimy o dokładne
wypełnianie punktów 19 – 23.
Streszczenie zadań projektu
Krótki opis projektu w punkcie 24 powinien obejmować całość zaplanowanych do wykonania zadań.
Podpisy
Powyższe informacje podpisuje Projektodawca (punkt 24), Kierownik jednostki organizacyjnej, w której
ma być realizowany projekt (punkt 25) oraz Dziekan danego Wydziału (punkt 26). Tak wypełniony
formularz Zgłoszenia projektu należy dostarczyć na
miesiąc przed planowanym terminem składania
wniosku do Kancelarii SUM przy ul. Poniatowskiego
15. Formularz można złożyć osobiście, wysłać za
pośrednictwem poczty lub Kancelarii Wydziałowych.
Procedurą dalszego opiniowania zajmuje się Dział
ds. Programów Międzynarodowych.
W celu uniknięcia dodatkowych wyjaśnień, a co się
z tym wiąże, przedłużenia procedury opiniowania,
proponujemy wcześniejszy kontakt z pracownikami
Działu ds. Programów Międzynarodowych, którzy
pomogą w wypełnianiu formularza.: e-mail: kpm@sum.edu.pl, tel. 208 36 92, 208 36 40.
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Dzieciństwo bez próchnicy
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ
W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

W związku z zakończeniem I etapu rekrutacji przedszkoli do udziału w Projekcie pod nazwą „Edukacja,
promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców,
opiekunów i wychowawców” w dniu 07.05.2014 odbyło się pierwsze Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.
Zgodnie z wytycznymi komisja
postanowiła zakwalifikować do projektu
te przedszkola, które terminowo
nadesłały prawidłowo wypełnione
Formularze zgłoszeniowe.
W województwie śląskim zakwalifikowano
następującą liczbę przedszkoli:
59 - przedszkoli zakwalifikowanych do
EDUKACJI BEZPOŚREDNIEJ: (tj. 1/5 z 288
przedszkoli, czyli całkowitej liczby
przedszkoli objętych edukacją
bezpośrednią w planowanych działaniach
rekrutacyjnych podczas 5 etapów
rekrutacji), w tym: w obszarach wiejskich
7; minimalna liczba przedszkoli na jeden
powiat: 1.
71 – przedszkoli, które zostaną objęte
EDUKACJĄ POŚREDNIĄ.
Zostań członkiem grupy zadaniowej w Projekcie „Dzieciństwo Bez Próchnicy”
Zapraszamy do składania ofert na stanowiska:
Edukator
Szkoleniowiec
Kierownik grupy zadaniowej

Więcej informacji na stronie głównej projektu www.zebymalegodziecka.pl
Profil na Facebook’u https://www.facebook.com/ZebyMalegoDziecka
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Studia doktoranckie w Nowej Zelandii
Do 15 lipca 2014 trwa nabór wniosków w ramach New Zealand International Doctoral Research
Scholarships. Celem programu jest zachęcenie najlepszych studentów z całego świata do odbycia
studiów doktoranckich w Nowej Zelandii. Organizatorzy zapewniają trzyletnie stypendium oraz pokrycie
kosztów utrzymania przez cały czas trwania studiów. Przyjmowane są zgłoszenia chętnych do odbycia
studiów doktoranckich z dowolnej dziedziny nauki pod warunkiem, że będą one realizowane na jednej
z wymienionych poniżej nowozelandzkich uczelni:









AUT University;
Lincoln University;
Massey University;
University of Auckland;
University of Canterbury;
University of Otago;
University of Waikato;
Victoria University of Wellington.

Na etapie składania wniosku, wnioskodawca musi przedstawić dokument potwierdzający nawiązanie
kontaktu z jedną z wymienionych powyżej uczelni. Wymaganym warunkiem do przyjęcia zgłoszenia jest
także biegła znajomość języka angielskiego.
Wnioskodawca we własnym zakresie pokrywa koszty otrzymania wizy oraz podróży do Nowej Zelandii.
Organizatorzy zapewniają następujące świadczenia:
 pokrycie kosztów czesnego przez 3 lata;
 roczne stypendium w wysokości 25 000 dolarów nowozelandzkich lub comiesięczne stypendium
wysokości 2 983,33 dolarów nowozelandzkich;
 pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego do 600 dolarów nowozelandzkich rocznie.
Strona
internetowa New
Zealand
International
Doctoral
Research
Scholarships:
http://www.enz.govt.nz/how-we-work/scholarships/nzidrs

STRATEGMED – dokumentacja konkursowa
W związku z planowanym przez NCBiR ogłoszeniem II konkursu w ramach
programu badań i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób
cywilizacyjnych” – STRATEGMED, zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją
dotyczącą zakresu tematycznego powyższego konkursu. Jednocześnie informujemy,
że nabór wniosków nastąpi po ogłoszeniu listy rankingowej z pierwszego konkursu.
Strategmed_zakres_tematyczny:
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/pl/defaultaktualnosci/872/2723/1/strategmed_zakres_tematyczny_ii
_konkursu_1.pdf
Strategmed_wzór_wniosku:
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/pl/defaultaktualnosci/872/2723/1/strategmed_wniosekkonkurs_ii.pdf
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Stypendia doktoranckie w Finlandii
W trybie ciągłym trwa nabór wniosków na stypendia doktoranckie,
których celem jest pokrycie kosztów pobytu badawczego młodego
naukowca w Finlandii. Przed złożeniem wniosku kandydat musi nawiązać
współpracę z instytucją badawczą lub naukową w Finlandii. Tylko
instytucje są uprawnione do składania wniosku na stypendium. Nie
istnieje możliwość samodzielnego składania wniosków. Stypendium
doktoranckie w Finlandii może trwać od 3 do 12 miesięcy. Wysokość
stypendium wynosi od 900 do 1200 euro miesięcznie.
Program stypendialny CIMO otwarty jest dla doktorantów z wszystkich krajów świata. Przyjmowane są
zgłoszenia z wszystkich dziedzin nauki. Wniosek kandydata do stypendium musi być zgłoszony przez
instytucję naukową lub badawczą z Finlandii przynajmniej pięć miesięcy przed planowanym
rozpoczęciem realizacji stypendium. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży oraz
zakwaterowania.
Strona internetowa CIMO Fellowships:
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships

Czym jest Portal EURAXESS Polska?
Portal EURAXESS Polska, stanowi
wspólną
inicjatywę
Komisji
Europejskiej i krajów biorących udział
w europejskim programie ramowym
na
rzecz
badań
i rozwoju
technologicznego. Głównym celem
EURAXESS
jest
wspomaganie
międzynarodowej
mobilności
naukowców
poprzez
bezpłatne
udzielanie
kompletnych
i praktycznych
informacji
oraz
zapewnienie niezbędnej pomocy
w trakcie pobytu za granicą. Polska
sieć EURAXESS Services udziela
bezpłatnej pomocy w różnych
kwestiach prawno-administracyjnych
dotyczących wyjazdu z Polski
i przyjazdu do polskich jednostek badawczych w związku z prowadzeniem działalności naukowobadawczej, zgodnie z zapisami EURAXESS Services Commitment.
EURAXESS oferuje liczne możliwości poszukiwania pracy, finansowania badań oraz nawiązywania
współpracy międzynarodowej, które są dostępne dla naukowców w Europie. Portal zawiera w sobie
cztery kluczowe inicjatywy wspólne dla Komisji Europejskiej i państw europejskich, które nieodpłatnie
wspierają mobilność naukowców w Europie, a są to:
Dział ds. Programów Międzynarodowych SUM
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Jobs – narzędzie umożliwiające pracownikom naukowym na przeszukiwanie różnych ofert dostępnych
w instytucjach działających w obszarze badań naukowych. Zawiera bogaty zasób ciągle aktualizowanych
informacji na temat dostępnych ofert pracy, możliwości finansowania oraz stypendiów dla pracowników
naukowych, którzy mogą również na Portalu zamieścić i uaktualniać on-line swoje CV oraz przeszukiwać
bazę aktualnych ofert pracy, zgodnie ze swoim profilem i zainteresowaniami;
Services – centra informacji dla pracowników naukowych, których celem jest wspieranie
międzynarodowej mobilności naukowców. Zapewniają one naukowcom i ich rodzinom odpowiednie
informacje i pomoc w wielu różnych sprawach, z którymi mają do czynienia w trakcie przenoszenia się
i zamieszkania w obcym państwie. W Polsce działa 10 Centrów informacji dla Naukowców Euraxess.
Znajdują się one w różnych regionach Polski – Gdańsk, Gliwice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań,
Szczecin, Warszawa oraz Wrocław;
Rights – dotyczy polityki europejskiej na rzecz rozwoju kariery naukowej, zwiększania atrakcyjności
warunków pracy naukowców w Europie oraz wspierania międzynarodowej i międzysektorowej
mobilności naukowców. Na stronach europejskiego portalu EURAXESS Rights znajdują się różnego
rodzaju dokumenty, w tym rozporządzenia KE i raporty dotyczące powyżej wspomnianych zagadnień;
Links – umożliwia pracownikom naukowym przebywającym poza Europą (w USA, Japonii, Chinach,
Indiach oraz w krajach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN) nawiązać kontakty
pomiędzy pracownikami naukowymi przebywającymi w danym kraju, wymianę informacji oraz
kontynuację kariery zawodowej po powrocie do Europy.
Więcej informacji na stronie Euraxess: http://www.euraxess.pl

Jak zostać ekspertem oceniającym wnioski konkursowe?
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poszukuje przedstawicieli świata nauki
i gospodarki, którzy chcieliby zostać ekspertami, oceniającymi wnioski składane
w ramach konkursów organizowanych w NCBiR. W oparciu o oceny
przygotowywane przez ekspertów NCBiR decyduje o przyznaniu lub
zmniejszeniu środków na realizację danego projektu, a także o ewentualnym odrzuceniu wniosku.
Aby zostać ekspertem, należy zarejestrować się w bazie ekspertów Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju (http://www.ncbir.pl/baza-ekspertow/). W trakcie procesu rejestracji kandydaci proszeni są
o podanie swoich danych osobowych, doświadczenia zawodowego, miejsca zatrudnienia, zainteresowań
oraz posiadanych patentów i publikacji. W ten sposób tematyka ocenianych wniosków dopasowywana
jest do kompetencji i wiedzy ekspertów. Za przygotowywanie ocen eksperci NCBiR otrzymują
wynagrodzenie.
Przypominamy, że w trybie ciągłym trwa także
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Fundusze europejskie w latach 2014-2020
W latach 2014-2020 będzie realizowany Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER), który jest kontynuacją programu operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka.
POWER ma na celu reformę i wsparcie m.in. w obszarach edukacji, szkolnictwa
wyższego, zdrowia oraz zatrudnienia (także mobilności pracowników).
Finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (budżet na lata
2014-2020 w wysokości 4419,3 mln EUR).
W ramach III Osi „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” wyodrębniono pięć celów
szczegółowych:
1. Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku
pracy i społeczeństwa.
2. Podniesienie jakości studiów doktoranckich i zapewnienie ich uczestnikom właściwych warunków
rozwoju.
3. Zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej szkolnictwa wyższego.
4. Poprawa jakości dydaktyki i rozwój systemów zarządzania w uczelniach.
5. Rozwój kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych, w szczególności poprzez
rozwój umiejętności praktycznych studentów tych kierunków.
W ramach IV Osi „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” kładzie się nacisk na rozwój
współpracy polskich podmiotów z partnerami zagranicznymi oraz na wdrażanie innowacji społecznych
(lista tematów do doprecyzowania).
Kolejnym funduszem realizowanym w latach 2014-2020 będzie Program Operacyjny Inteligentny
Rozwój (POIR), który jest kontynuacją programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Program ma na celu wzmocnienie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami i nauką, poprawę
innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, na bazie tego co udało się zbudować lub zmienić,
wykorzystać już posiadane zaplecze naukowe na rzecz współpracy z firmami.
W POIR stosowane będą preferencje dla projektów (przede wszystkim B+R realizowanych przez
przedsiębiorstwa i jednostki naukowe ) wpisujących się w krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje
– wsparcie w pozostałych obszarach będzie nadal możliwe, jednak nieco bardziej ograniczone.
Celem realizowanym w ramach IV Osi Priorytetowej POIR jest „Zwiększenie Potencjału NaukowoBadawczego”. Wsparcie powinno przyczynić się do wzrostu jakości badań prowadzonych
w jednostkach naukowych, podniesienia pozycji polskiej nauki w ramach Europejskiej Przestrzeni
Badawczej jak i na arenie światowej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania badań
prowadzonych w Polsce.
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Typy projektów realizowane w IV Osi POIR:
•
•
•
•

Finansowanie badań naukowych i konsolidacja potencjału naukowo
np. krajowe i regionalne programy naukowo-badawcze.
Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.
Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych.
Rozwój kadr sektora B+R.

- badawczego,

Środki finansowe przewidziane dla IV Osi zamykają się w 15,94 % funduszy POIR tj. 1373,0 mln EUR. IV
oś finansowana będzie w ramach dotacji jak i instrumentów finansowych.
Szczegóły dotyczące warunków konkursowych będą znane po wakacjach.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Do dnia 23 czerwca 2014 można zgłaszać uwagi w ramach konsultacji społecznych do szczegółowych
Opisów Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Zachęcamy do udziału w konsultacjach.
Z analizy powyższych dokumentów wynika, że procedury konkursowe, w których uczelnia będzie miała
możliwość aplikowania o środki pojawią się w ramach:
1. Osi Priorytetowej VIII. Regionalne Kadry Gospodarki Opartej Na Wiedzy (EFS) - opracowanie,
wdrożenie i realizacja programów profilaktycznych dot. chorób będących istotnym problemem
zdrowotnym regionu (projekty pozakonkursowe, poddziałanie 8.4.2)
oraz w zakresie tak istotnej współpracy środowisk naukowych i przedsiębiorstw:
2. Osi Priorytetowej I. Nowoczesna Gospodarka (EFRR) - badania, rozwój i innowacje
w przedsiębiorstwach w ramach konsorcjów naukowo - przemysłowych (Działanie 1.2)
3. Osi Priorytetowej VIII. Regionalne Kadry Gospodarki Opartej Na Wiedzy (EFS) - wsparcie współpracy
pomiędzy
instytucjami
sfery
B+R,
przedsiębiorstwami,
administracją
publiczną
i producentami/konsumentami, wsparcie w obszarze komercjalizacji (projekty konkursowe oraz
pozakonkursowe, Działanie 8.2)
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Szkolenie on-line z Brukseli - granty indywidualne MSCA
Komisja Europejska i Research Executive Agency zapraszają na szkolenie z przygotowania wniosków na
otwarte konkursy w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie: Individual Fellowships i Cofund. Szkolenie
odbędzie się 10 czerwca 2014, w Brukseli, w godzinach 14.00 – 18.00.
Będzie ono dostępne na żywo, pod adresem:
http://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=55acf8539596d25624059980986aaa7
8
Transmisja rozpocznie się około godziny 13.45. Nagranie ze szkolenia będzie dostępne on-line przez rok
po jego zakończeniu.
Informacja o ogłoszonych konkursach znajduje się w Participant Portal.

Otwarte konkursy
Przypominamy o trwających obecnie naborach wniosków w ramach
programu HORYZONT 2020 (wg terminów aplikowania):
1) Individual Fellowships – granty indywidualne w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie; 11 września
2014;
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020msca-if-2014.html
2) Zdrowie, zmiany społeczne i dobrostan – konkurs dwuetapowy H2020-PHC-2015-two-stage;
14 października 2014;
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020phc-2015-two-stage.html
3) Zdrowie, zmiany społeczne i dobrostan – konkurs jednoetapowy H2020-PHC-2015-single-stage;
21 kwietnia 2015;
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020phc-2015-single-stage.html
4) Zdrowie, zmiany społeczne i dobrostan – konkurs jednoetapowy H2020-HCO-2015; 21 kwietnia
2015;
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020hco-2015.html
Szczegółowe informacje dotyczące tematyki powyższych konkursów zostały opisane w poprzednim
numerze newslettera.
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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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