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Szanowni Państwo,
Przesyłam trzeci już numer newslettera Działu ds. Programów
Międzynarodowych, w którym znajdą Państwo informacje o II konkursie
w ramach programu strategicznego STRATEGMED, o najnowszych konkursach
w ramach III Programu Zdrowia UE, a także o wielu ciekawych stażach
i stypendiach zagranicznych. Opisujemy również dwa konkursy (PRAXIS
i Coaching), które oferuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. W chwili obecnej
otwarty jest jeszcze konkurs na granty indywidualne MSCA, a także ERC
Advanced Grants. W opublikowanym niedawno Programie Pracy European
Research Council można już teraz zapoznać się z terminami przyszłorocznych konkursów.
Oprócz nowych konkursów, jak np. ogłoszony przez NCBiR ERA.Net RUS PLUS, w dalszym ciągu można
składać wnioski na duże projekty badawcze w konsorcjach międzynarodowych w ramach programu
Horizon 2020. Mniejsze projekty można dofinansować w ramach Funduszu Wyszehradzkiego.
Znane są już statystyki pierwszych konkursów programu HORIZON 2020: Komisja Europejska otrzymała
około 16 000 wniosków. Liczba złożonych wniosków dziewięciokrotnie przekroczyła oczekiwania Komisji
i była prawie dwukrotnie wyższa niż w pierwszych konkursach 7. Programu Ramowego (7PR). Zatem
współczynnik sukcesu w pierwszej turze konkursów Horyzontu wyniesie 11%, czyli o połowę mniej niż
w 7PR. Jakość złożonych wniosków będzie znana dopiero po ocenie, która właśnie się rozpoczyna, ale
wiadomym jest, że przy tak dużej konkurencji szanse na dofinansowanie uzyskają tylko najlepsi.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zdając sobie sprawę z tego, że udział w programie HORIZON
2020 to wielka szansa na rozwój polskiej nauki, a jednocześnie prestiż i wymierne korzyści finansowe dla
naukowców i ich uczelni, przeprowadziło szeroką popularyzację uczestnictwa w konkursach tego
programu. W odpowiedzi na inicjatywę Pani Minister liczne uczelnie w kraju, w tym Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach, podpisały Pakt dla Horyzontu 2020, zobowiązując się do jak najszerszego
udziału w konkursach i wspierania działań związanych z realizacją projektów unijnych.
Mobilizacja w składaniu wniosków i wysokość środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych, głównie
z Unii Europejskiej to jeden z elementów wpływających na ocenę parametryczną jednostek naukowych,
dlatego też już teraz należy zwiększyć wysiłki i poprawić skuteczność w zakresie aplikowania
o zewnętrzne środki finansowe na badania naukowe i infrastrukturę badawczą. Nie zapominajmy, że to
od nas zależy jaką pozycję zajmie nasza Alma Mater wśród uczelni medycznych w Kraju. Szczególnie
proszę doktorów habilitowanych o składanie wniosków. Umożliwi to Państwu dalszy rozwój naukowy
i będzie istotnym wkładem w budowaniu prestiżu naszej Uczelni. Tak działamy jak myślimy. Mam
nadzieję, że wzrost liczby składanych wniosków będzie wskazywał na twórcze myślenie o innowacyjnym
rozwoju Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Zachęcam do śledzenia informacji publikowanych na stronie internetowej Działu ds. Programów
Międzynarodowych, a także do kontaktu z pracownikami Działu.
Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji
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Konkursy w ramach III Programu Zdrowia UE
5 czerwca 2014 r. Komisja Europejska ogłosiła pierwsze konkursy w ramach III Programu Zdrowia Unii
Europejskiej na lata 2014-2020 z terminem składania wniosków do 25 września 2014.
W ramach obecnie otwartego konkursu można składać wnioski na następujące tematy:








PJ-01-2014 Innovation to prevent and manage chronic diseases
PJ-02-2014 Early diagnosis and screening of chronic diseases
PJ-03-2014 Professional reintegration of people with chronic disease
PJ-04-2014 Adherence, frailty, integrated care and multi-chronic conditions
PJ-05-2014 Statistical data for medicinal product pricing
PJ-06-2014 Health monitoring and reporting system
PJ-07-2014 Healthcare associated infection in long-term care

III Program Zdrowia służy wdrażaniu strategii UE w dziedzinie zdrowia. Będzie realizowany zgodnie
z rocznymi Planami pracy, przyjmowanymi przez Komisję Europejską. W planach tych są określane
priorytety, działania kwalifikowalne (czyli dopuszczone do
dofinansowania) oraz środki przyznawane na poszczególne
mechanizmy dofinansowania. Wdrożenie Programu Zdrowia
zostało powierzone Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów,
Zdrowia i Żywności (CHAFEA), która zamieszcza na bieżąco
informacje
na
swojej
stronie
internetowej
http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html. Krajowym
Punktem Kontaktowym Trzeciego Programu Zdrowia jest
Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa
Zdrowia.
Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/hp/calls/hp-pj2014.html
Oprócz środków finansowych na realizację projektów, istnieje możliwość ubiegania się o dotacje na
działania wspólne, tj. Joint Actions. Procedura powołania do powyższych działań wymaga decyzji
Ministra Zdrowia.
Przypominamy, że pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 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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Nabór wniosków na wymianę osobową polsko – austriacką
Do 30 września 2014 trwa nabór wniosków w ramach zgłaszania tematów na wymianę osobową
w ramach Protokołu wykonawczego z Republiką Austrii na lata 2015 -2017. Z wnioskami o finansowanie
mogą występować pracownicy naukowi szkół wyższych
i innych jednostek naukowych. Zgłaszany projekt może trwać
od 1 maja 2015 do 30 kwietnia 2017.
Zgodnie z regulaminem naboru wniosków warunkiem niezbędnym do ubiegania się o finansowanie jest
przedstawienie przedsięwzięcia naukowego, w którym będą uczestniczyć naukowcy z obu państw.
Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.
Preferowane będą projekty, które spełniają następujące warunki:
 uczestniczą w nich młodzi naukowcy w wieku do 35 lat;
 istnieje perspektywa rozszerzenia współpracy na współprace multilateralną (w tym Horyzont
2020);
 udział w zespole badawczym kobiet po stronie austriackiej;
 nowi partnerzy, którzy jeszcze nie brali udziału w tym programie.
Koszty podróży naukowców polskich do Austrii są pokrywane przez polską jednostkę naukową natomiast
koszty pobytu przez stronę austriacką. Koszty podróży naukowców austriackich do Polski są pokrywane
przez stronę austriacką a koszty pobytu przez polską jednostkę naukową. W Austrii można ubiegać się
o maksymalne roczne wsparcie finansowe projektu w kwocie 3 200 euro.
Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-zglaszania-tematow-nawymiane-osobowa-w-ramach-protokolu-wykonawczego-z-republika-austrii-na-lata-2015-2017.html

Szkolenie on-line z Brukseli – granty indywidualne MSCA
10 czerwca odbyło się szkolenie on-line na temat zasad aplikowania w otwartych konkursach Marie
Skłodowskiej-Curie Individual Fellowships i Cofund, organizowane przez Komisję Europejską.
Nagranie ze szkolenia można obejrzeć na stronie:
https://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=55acf8539596d25624059980986aaa
78
Szkolenie trwa około trzech godzin, podczas których omówiono dwa konkursy:
 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship, który ma termin zamknięcia 11.09.2014 r. Jest to
konkurs na granty wyjazdowe i przyjazdowe dla naukowców ze stopniem doktora i/lub
doświadczeniem większym niż 4 lata w prowadzeniu badań. Więcej informacji na stronie konkursu.
 Marie Skłodowska-Curie Cofund, który ma termin zamknięcia 2.10.2014 r. Jest to konkurs
adresowany do instytucji zainteresowanych prowadzeniem mobilnych programów stypendialnych
dla doktorantów lub doświadczonych naukowców. Więcej informacji na stronie konkursu.
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Granty na granty
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła nabór wniosków w ramach programu „Granty na granty
– wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” w 2014 r.
Celem programu pod nazwą „Granty na granty” jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które
ubiegają się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Wsparcie jest
skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym
projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum.
Pieniądze z grantu – nawet 30 tys. zł – mają pomóc w przygotowaniu wniosku o europejskie pieniądze.
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na:
1) pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku projektowego do programu badawczego
Unii Europejskiej;
2) refundację kosztów przygotowania wniosku projektowego złożonego do programu badawczego
Unii Europejskiej, jeżeli wniosek ten uzyskał liczbę punktów powyżej progu (threshold)
wyznaczonego przez Komisję Europejską.
Program „Granty na granty” to kolejna inicjatywa resortu nauki, która wspiera aktywizację i skuteczność
polskich naukowców w zdobywaniu europejskich grantów.
Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa do 31 grudnia 2014.
Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków znajduje się na stronie MNiSW:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-naborzewnioskow-w-ramach-programu-granty-na-granty-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programachbadawczych-unii-europejskiej-w-2014-r.html

ERC Advanced Grants
Do 21 października 2014 można składać wnioski w ramach konkursu ERC
Advanced Grants. Konkurs adresowany jest do doświadczonych naukowców,
o uznanym dorobku naukowym, wywodzących się z dowolnego kraju świata.
Instytucja, w której projekt będzie realizowany powinna znajdować się w kraju
członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Wysoko
cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego,
prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Granty obejmują
dowolną dziedzinę nauki.
Maksymalna kwota finansowania projektu wynosi 2,5 mln euro na okres 5 lat.
Ogłoszenie o konkursie wraz z pełną dokumentacją konkursową:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014adg.html
Dział ds. Programów Międzynarodowych SUM
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Plan Pracy ERC na 2015 rok
Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) opublikowała Program Pracy
na 2015 r. Przewiduje on następujące konkursy:




Starting Grant – ogłoszenie 7.10.2014 r., termin składania projektów: 3.02.2015 r.
Consolidator Grant – ogłoszenie 13.11.2014 r., termin składania projektów: 12.03.2015 r.
Advanced Grant – ogłoszenie 10.02.2015 r., termin składania projektów: 2.06.2015 r.

Więcej informacji na stronie ERC http://erc.europa.eu/

Stypendia i granty z Fundacji Kościuszkowskiej
Do 15 października 2014 trwa nabór wniosków w ramach konkursów
organizowanych przez Fundację Kościuszkowską. Ze środków Fundacji można
uzyskać środki na stypendia i granty badawcze na studia, badania oraz staże
dydaktyczne w uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego
w USA.
 Fellowships - wyjazd badawczy, staż naukowy - program przeznaczony dla naukowców,
specjalistów oraz artystów ze stopniem naukowym doktora;
 Teaching Fellowships - wykłady i projekt badawczy - przeznaczony dla wykładowców
akademickich, których zadaniem obok realizowanego przez siebie projektu badawczego, będzie
także prowadzenie wykładów;
 Granty badawcze - program kierowany do kandydatów, którzy nie posiadają stopnia naukowego
doktora.
W konkursie mogą wziąć udział naukowcy, specjaliści i artyści z wszystkich dziedzin nauki. Kandydaci
muszą spełnić następujące warunki:
 być obywatelami Polski na stałe przebywającymi w Polsce (ze stypendium nie mogą skorzystać
osoby posiadające podwójne polsko-amerykańskie obywatelstwo);
 posiadać minimum stopień magistra nauk humanistycznych lub ścisłych (priorytetowo
traktowani będą kandydaci ze stopniem doktora i wyższym);
 być zatrudnionym w instytucji naukowo-badawczej (stowarzyszonym z instytucją naukowobadawczą) w kraju pochodzenia;
 bardzo dobrze posługiwać się językiem angielskim.
W wymienionych konkursach staż może trwać od 3 do 10 miesięcy. W zależności od czasu trwania stażu,
przyznawane są stypendia w wysokości od 7 650 $ do 25 500 $. Ze stypendium pokrywane mogą być
koszty podróży, dodatek mieszkaniowy, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe a także
w uzasadnionych przypadkach, podróże krajowe.
Strona internetowa Fundacji Kościuszkowskiej: http://www.thekf.org/scholarships/exchange-us/

Dział ds. Programów Międzynarodowych SUM

Strona 5

2014

Newsletter nr 3

Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – STRATEGMED
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w II konkursie
w ramach programu strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób
cywilizacyjnych” – STRATEGMED.
Celem głównym programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie
zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie
wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych
w następujących obszarach:
 kardiologii i kardiochirurgii;
 onkologii;
 neurologii i zmysłach;
 medycynie regeneracyjnej.
Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki
(w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych
projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych,
leczniczych oraz rehabilitacyjnych.
Nabór wniosków prowadzony jest do 23 września 2014.
Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wynosi 220 mln PLN.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/profilaktyka-ileczenie-chorob-cywilizacyjnych---strategmed/strategmed-ii-konkurs/aktualnosci/art,2850,otwarcienaboru-wnioskow-w-ii-konkursie-w-ramach-programu-profilaktyka-i-leczenie-chorob-cywilizacyjnychstrategmed.html

Granty Fundacji Canon na badania w Japonii
Do 15 września 2014 można składać wnioski w ramach konkursu
organizowanego przez Fundację Canon. Research Fellowship to program
grantowy adresowany do wykwalifikowanych naukowców różnych specjalizacji
z Europy oraz Japonii, którzy zainteresowani są prowadzeniem swoich badań
w Japonii.
Zgodnie z regulaminem konkursu pobyt naukowy w Japonii może trwać od 3 do
12 miesięcy. W trakcie trwania stażu stypendyści otrzymają od Fundacji Canon
wsparcie finansowe w wysokości od 22 500 euro do 27 500 euro rocznie.
Wnioski mogą być składane przez osoby ze stopniem zawodowym magistra lub tytułem naukowym
doktora. Od momentu uzyskania jednego z nich, nie może minąć więcej niż 10 lat. Realizacja
wnioskowanego projektu może się rozpocząć najwcześniej od 1 stycznia po roku złożenia wniosku.
Każdego roku Fundacja Canon przyznaje do 15 stypendiów.
Strona internetowa Fundacji Canon: http://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.php
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Fundusz Wyszehradzki – małe i standardowe granty
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki prowadzi nabór wniosków w ramach konkursu na małe oraz
standardowe granty. Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy
Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry).
Środki uzyskane z Funduszu Wyszehradzkiego, nie mogą przekraczać 80% całego budżetu projektu.
W przypadku niewielkich dotacji do projektów mogą być zaangażowane trzy spośród czterech państw
z Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku współpracy transgranicznej, o grant mogą ubiegać się uczestnicy
z dwóch krajów.
 Małe granty – nabór wniosków do 1 września 2014, maksymalna kwota dofinansowania wynosi
6 000 euro a zgłoszony projekt może trwać maksymalnie do 6 miesięcy;
 Standardowe granty – w terminie do 15 września 2014 prowadzony jest nabór wniosków,
minimalna kwota dofinansowania wynosi 6 001 euro, zalecane jest aby budżet zgłaszanego
projektu wynosił od 10 000 euro do 15 000 euro. Czas trwania projektu wynosi maksymalnie do
12 miesięcy.
W ramach zgłaszanych projektów, można ubiegać się o finansowanie następujących działań:
 współpraca kulturalna;
 współpraca naukowa i badania naukowe;
 edukacja;
 wymiana młodzieży;
 współpraca transgraniczna;
 promocja turystyki.
Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: http://visegradfund.org/grants/small_grants/ oraz
http://visegradfund.org/grants/standard_grants/

Innowacja plus – nabór zgłoszeń
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs „Innowacja plus” na
najlepszą promocję projektów B+R, które uzyskały dofinansowanie
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem konkursu jest
wskazanie najbardziej efektywnych form promocji, które wspierają komercjalizację wyników projektów
badawczo-rozwojowych oraz dostarczenie opinii publicznej wiedzy na temat projektów realizowanych
i finansowanych w ramach PO IG. Stworzony katalog najlepszych praktyk będzie mógł służyć jako
inspiracja dla wszystkich podmiotów korzystających z PO IG, a także dla przyszłych beneficjentów
Programu Inteligentny Rozwój (2014-2020). Ma to również zachęcić do większego zaangażowania
w prowadzenie działań promocyjnych realizowanych przedsięwzięć.
Nagrody przewidziane są dla trzech wyłonionych laureatów. Dla zwycięzcy przewidziano opracowanie
i wydanie dedykowanego dwujęzycznego folderu oraz realizację filmu promującego działalność, za
drugie miejsce i trzecie miejsce nagrodami są szkolenia z zakresu PR oraz zarządzania projektami
Zgłoszenia są przyjmowane do 3 września 2014.
Ogłoszenie o konkursie wraz z pełną dokumentacją konkursową: http://www.innowacjaplus.pl
Dział ds. Programów Międzynarodowych SUM
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PRAXIS – nabór wniosków na zagraniczne staże
Do 15 września 2014 trwa nabór wniosków w ramach programu Praxis,
którego celem jest umożliwienie uczestnikom podniesienia kwalifikacji
z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami
naukowymi, 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.
W czasie przebywania na stażu wypłacane są następujące świadczenia:
 ryczałt na koszty utrzymania (w wysokości zależnej od kraju, w którym odbywany jest staż, kwotą
bazową jest 1 555 euro miesięcznie);
 miesięczny dodatek podróżny – 600 euro na każde pełne 30 dni pobytu;
 refundację wydatków (tylko w przypadku jednostki naukowej), na pokrycie opłat związanych
z zapewnieniem stanowiska pracy (tzw. bench fee), do 650 euro miesięcznie.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/

Coaching – nabór wniosków
Do 1 września 2014 trwa nabór wniosków w konkursie Coaching, który organizowany jest przez
Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu SKILLS. Celem konkursu jest udzielenie młodym
naukowcom wsparcia w podejmowaniu wyzwań zawodowych i osiąganiu kolejnych etapów kariery
naukowej, w procesie podejmowania decyzji oraz w rozwiązywaniu problemów pojawiających się
w pracy zawodowej.
Zgłoszenia mogą składać pracownicy naukowi zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę
w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie Polski oraz absolwenci studiów doktoranckich do
12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.
Osoby zakwalifikowane do wzięcia udziału w programie, będą miały sfinansowany proces coachingowy
składający się z od 3 do 6 sesji coachingowych trwających 90-120 minut każda. W ich tracie prowadzona
będzie indywidualna praca nad rozwijaniem kompetencji zawodowych uczestnika w wybranym przez
niego obszarze. Obszar rozwijanych kompetencji musi być zgodny z celami programu SKILLS. Zaliczają się
do nich:
 zarządzanie badaniami naukowymi;
 zarządzanie zespołami naukowymi;
 współpraca interdyscyplinarna;
 komunikacja naukowa;
 komercjalizacja wyników badań;
 przedsiębiorczość.
Dział ds. Programów Międzynarodowych SUM

Strona 8

2014

Newsletter nr 3
Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-coaching/

Zachęcamy również do zapoznania się z nowym harmonogramem szkoleń organizowanych przez
Fundację w ramach programu SKILLS: http://www.fnp.org.pl/nowe-terminy-szkolen-w-projekcieskills/

ERA.Net RUS PLUS – otwarcie nabór wniosków w ścieżce S&T
Informujemy, że został otwarty nabór wniosków w II międzynarodowym konkursie organizowanym
w ramach programu ERA.Net RUS PLUS w ścieżce SCIENCE & TECHNOLOGY (S&T). Nabór wniosków
wstępnych prowadzony jest do dnia 25 września 2014.
Celem konkursu jest stworzenie długoterminowej współpracy w dziedzinie badań i innowacji pomiędzy
państwami członkowskimi UE i stowarzyszonymi a Rosją.
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR
przeznaczyło budżet w wysokości 700 000 euro i będzie finansowało projekty w następujących
obszarach tematycznych:
1. Nanotechnologies
 Advanced nano-sensors for environment and health;
 Novel functional nanomaterials based on design and modelling;
 Nanomaterials for efficient lighting.
2. Environment/climate change
 Increasing the reliability of regional climate projections: models and measurement;
 Environmental impact and risk of raw materials extraction and transportation;
 Extreme climate events and their impact on the environment.
3. Health
 Molecular mechanisms of brain function and pathology;
 Regenerative medicine and biomaterials;
 Drug discovery for cancer, cardiovascular and infectious diseases.
Na stronie międzynarodowej konkursu znajduje się wyszukiwarka (Partnering Tool for S&T Projects),
która ma pomóc potencjalnym wnioskodawcom w znalezieniu partnerów do realizacji wspólnych
projektów. Wyszukiwarka jest dostępna pod linkiem: http://www.era.net-rus.eu/en/196.php#3
Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/eranet-rusplus/aktualnosci/art,2800,era-net-rus-plus-otwarcie-naboru-wnioskow-w-sciezce-st.html
Międzynarodowa strona konkursu: http://www.eranet-rus.eu/index.php
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Bezpłatne studia podyplomowe z zakresu ochrony własności intelektualnej
Informujemy, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie w ramach projektu pn. „Kształcenie kadry
akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona
własności intelektualnej” rozpoczyna rekrutację słuchaczy na
ostatnią edycję studiów podyplomowych z zakresu ochrony
własności intelektualnej. Studia adresowane są wyłącznie do pracowników szkół wyższych, którzy po
ich ukończeniu będą przygotowani do prowadzenia wykładów z zakresu ochrony własności
intelektualnej w swoich uczelniach na wszystkich stopniach kształcenia.
Udział w studiach jest bezpłatny, dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R
i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.
Słuchacz uzyskujący świadectwo ukończenia studiów, będzie posiadał wiedzę w następującym zakresie:










prawo własności intelektualnej w systemie prawa;
teoria prawa, prawo cywilne i administracyjne;
prawo autorskie;
prawo patentowe;
prawo wzorów przemysłowych;
prawo znaków towarowych;
zwalczanie nieuczciwej konkurencji i praktyk monopolistycznych;
informacja patentowa;
ochrona własności intelektualnej i regulacje w prawach wyłącznych uczelni.

Studia będą prowadzone w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych przez 2 semestry, łącznie 220 godzin
zajęć. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 3 października 2014 a rozpoczęcie zajęć planowane jest
w połowie października 2014. Liczba miejsc jest ograniczona a o przyjęciu na studia decyduje kolejność
zgłoszeń.
Wykładowcami studiów są pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji UMCS natomiast zajęcia
praktyczne odbędą się w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.ochronawiipa.umcs.lublin.pl
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ
W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z
NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI
UNII EWROPEJSKIEJ

Minister Edukacji Narodowej –
patron honorowy projektu!
Przypominamy,
że w związku z realizacją projektu
„Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia
jamy ustnej skierowana do małych dzieci,
ich rodziców, opiekunów i wychowawców”
trwa rekrutacja pielęgniarek i położnych,
dla których planuje się zorganizować trzy edycje szkoleń z zakresu:
„Choroby próchnicowej u dzieci w wieku 0-5 lat w Polsce i na świecie”
oraz „Opieki stomatologicznej nad dzieckiem
w wieku 0-5 lat – kryteria profilaktyki i leczenia”.
W trakcie szkoleń zostaną przekazane materiały informacyjne,
które następnie mogą być rozpowszechniane
w placówkach ochrony zdrowia.







Formularz zgłoszeniowy
dostępny jest na stronie
http://sum.edu.pl/swiss-contribution

Zapraszamy do składania dokumentów
w Dziale ds. Programów
Międzynarodowych SUM
ul. Poniatowskiego 15, Katowice 40-055
lub drogą mailową
rekrutacjasppw@sum.edu.pl

Udział w projekcie przewiduje
następujące korzyści:
dołączenie do projektu realizowanego na
terenie całej Polski
bezpłatny udział w szkoleniu
certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
otrzymanie informacyjnych materiałów:
ulotki (100 szt.), plakaty (30szt.)
rozszerzenie
pola
swojej
działalności
i nawiązanie nowych kontaktów

Ponadto informujemy, iż w najbliższym czasie
będzie ogłoszone postępowanie mające na celu
wyłowienia :
- Kierownika grupy zadaniowej
- Trenerów szkoleniowców.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu
z Działem ds. Programów Międzynarodowych.

Więcej informacji na stronie głównej projektu www.zebymalegodziecka.pl
Profil na Facebook’u https://www.facebook.com/ZebyMalegoDziecka
Dział ds. Programów Międzynarodowych SUM
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Otwarte konkursy
Przypominamy o trwających obecnie naborach wniosków (wg terminów
aplikowania):
1) Individual Fellowships – granty indywidualne MSCA; 11 września 2014;
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls
/h2020-msca-if-2014.html

2) STRATEGMED – 23 września 2014
http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/profilaktyka-i-leczenie-chorobcywilizacyjnych---strategmed/strategmed-ii-konkurs/aktualnosci/art,2850,otwarcie-naboru-wnioskow-w-ii-konkursie-wramach-programu-profilaktyka-i-leczenie-chorob-cywilizacyjnych-strategmed.html

3) III Program Zdrowia – HP-PJ-2014; 25 września 2014
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-2014.html

4) ERA-NET RUS. PLUS – 25 września 2014
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/eranet-rus-plus/aktualnosci/art,2800,era-net-rus-plusotwarcie-naboru-wnioskow-w-sciezce-st.html
5)

Zdrowie, zmiany społeczne i dobrostan – H2020-PHC-2015-two-stage; 14 października 2014
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-twostage.html

6) ERC Advanced Grants – ERC-2014-ADG; 21 października 2014
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-adg.html

7) IMI2 – H2020-JTI-IMI2-2014-01; 12 listopada 2014
http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-13
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2014-01.html

8) Fundusze norweskie – FWD PL07; 28 listopada 2014
http://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-2160-II_nabor_w_ramach_FWD_PL07.html

9) Zdrowie, działania koordynacyjne – H2020-HCO-2015; 24 lutego 2015
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hco-2015.html

10) Zdrowie, zmiany społeczne i dobrostan – H2020-PHC-2015-single-stage_RTD; 24 lutego 2015
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-singlestage_rtd.html

11) Zdrowie, zmiany społeczne i dobrostan – H2020-PHC-2015-single-stage; 21 kwietnia 2015
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-singlestage.html
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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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