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Szanowni Państwo,
U progu nowego roku akademickiego przedstawiam czwarty numer
newslettera Działu Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji
(wcześniej Działu ds. Programów Międzynarodowych), w którym znajdą
Państwo informacje o stażach i stypendiach zagranicznych, nowych
konkursach OPUS 8, PRELUDIUM 8, SONATA 8, pierwszym konkursie
w ramach programu IMI2, a także o konkursach BIOSTRATEG, START oraz
Innovative Training Networks (ITN).
W chwili obecnej otwarte są jeszcze 3 konkursy w ramach programu Horyzont 2020 w zakresie Zdrowie,
zmiany demograficzne i dobrostan. Zachęcam do korzystania z pomocy doradczej i oferty szkoleniowej
proponowanej przez Punkty Kontaktowe Programów Badawczych UE, zarówno Krajowy, Regionalny, jak
i Lokalny przy SUM.
Polecam lekturę raportu Grupy Doradczej Zdrowie H2020, w którym opisano potencjalne obszary
strategiczne dla konkursów, które zostaną ogłoszone w ramach programu HORYZONT 2020 w latach
2016-2017. Już teraz warto rozpocząć przygotowania do opracowywania wniosków projektowych, tym
bardziej, że konkurencja jest duża, wymagania wysokie i wiele wysiłku trzeba włożyć w napisanie
naprawdę dobrego projektu. Jednak prestiż z udziału w realizacji międzynarodowego projektu
i satysfakcja z odniesionego sukcesu powinny motywować Państwa do podejmowania tych trudnych
działań.
Ogromne zainteresowanie II konkursem w ramach programu strategicznego STRATEGMED, w którym
SUM złożył 12 wniosków, w tym 6 jako Lider konsorcjum, świadczy o dużym potencjale merytorycznym,
a jednocześnie wielkiej mobilizacji naukowców z SUM w zakresie możliwości pozyskiwania środków na
realizację prac badawczych.
Zachęcam do śledzenia informacji publikowanych na stronie internetowej Działu Projektów, Programów
Rozwojowych i Innowacji, a także do kontaktu z pracownikami Działu.
Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji

Dział Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji

Strona 1

Newsletter nr 4

2014

Raport Grupy Doradczej Zdrowie H2020
Grupa Doradcza Zdrowie H2020 (Horizon 2020 Advisory group for Health, demographic change and
wellbeing) opublikowała raport zawierający potencjalne obszary strategiczne dla konkursów, które
zostaną ogłoszone w latach 2016-2017. Zalecenia Grupy Doradczej stanowić będą podstawę do dalszej
dyskusji nad kolejnym Programem Pracy w obszarze Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan.
Potencjalne strategiczne priorytety, które mogą się pojawić w konkursach programu Horyzont 2020
w latach 2016-2017 to:
1) Ageing at large
2) Personalized medicine
3) ICT for health
4) Population health and health promotion
5) Infectious diseases
6) Early development
7) Sustainable health and care systems
8) Environment and health challenge
Pełna treść raportu dostępna jest na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=15073&
no=1
Powyższe priorytety odpowiadają głównym wyzwaniom programu Horyzont 2020 w zakresie Zdrowia:
 starzejące się społeczeństwo
 wzrastające obciążenie chorobami
 niezrównoważone i nierówne systemy opieki zdrowotnej
 konieczność reform sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej
Najbliższe konkursy w obszarze tematycznym Spersonalizowana medycyna i opieka to:
Konkurs H2020-PHC-2015-two-stage
Termin składania wniosków
Etap 1: 14.10.2014
Etap 2: 21.04.2014
9 tematów
Konkurs H2020-PHC-2015-single-stage_RTD
Termin składania wniosków: 24.02.2015
3 tematy
Konkurs H2020-PHC-2015-single-stage
Termin składania wniosków: 21.04.2015
6 tematów
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IMI2 – konkurs Inicjatywy Leków Innowacyjnych
Informujemy, że trwa pierwszy konkurs w ramach inicjatywy IMI2,
będącej kontynuacją Inicjatywy Leków Innowacyjnych (Innovative
Medicine Initiative).
Wnioski na konkurs IMI2 – Call1 2014 można składać do 12
listopada 2014 w odpowiedzi na zamieszczone poniżej tematy:

 Translational approaches to disease modifying therapy of Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM);
 Discovery and validation of novel endpoints in dry age-related macular degeneration and
diabetic retinopathy.
W każdym z powyższych tematów zostanie wybrane tylko jedno najlepsze międzynarodowe konsorcjum,
złożone z ok. 20-30 partnerów, które będzie w stanie wykonać wszystkie zadania i osiągnąć wszystkie
cele przedstawione w ogłoszeniu o konkursie.
IMI2 to jedno z siedmiu partnerstw w zakresie badań naukowych między Unią Europejską, sektorem
prywatnym i państwami członkowskimi. Jego głównym celem jest szybszy dostęp do lepszych leków,
szczepionek i terapii. Pierwsza runda finansowania partnerstw publiczno-prywatnych w ramach
programu Horizon 2020, o łącznej wartości 1,13 mld euro, która zostanie uzupełniona o porównywalną
kwotę ze strony partnerów prywatnych, zostanie przeznaczona na projekty, które podniosą poziom życia
ludzi i zwiększą konkurencyjność europejskiego przemysłu. W zakresie tematyki medycznej są to nowe
metody leczenia cukrzycy i chorób oczu. Na działania realizowane przez IMI2 Komisja Europejska
przeznaczy 1,7 mld euro.
IMI to partnerstwo publiczno-prywatne powstałe w 2008 r. we współpracy Komisji Europejskiej
i Europejskiej Federacji Towarzystw i Przemysłu Farmaceutycznego (EFPIA). Projekty IMI wymagają
tworzenia międzynarodowych konsorcjów, które pozwalają nawiązać współpracę z europejskimi
zespołami badawczymi. Są także szansą rozwoju i zdobywania doświadczeń, które mogą być
w przyszłości wykorzystane przy składaniu kolejnych wniosków o granty unijne.
Szczegółowe informacje o konkursie, w tym pełna dokumentacja, plan pracy oraz wzór wniosku
konkursowego znajdują się na stronie: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-13
Ogłoszenie kolejnych konkursów zaplanowane jest na grudzień 2014 r.
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Szwajcaria częściowo stowarzyszona z programem Horyzont 2020
Po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej dotyczącej części programu Horyzont 2020 Szwajcaria od
15 września 2014 r. ma status kraju stowarzyszonego w następujących obszarach:
- Doskonała baza naukowa (pierwszy filar), czyli Europejska Rada ds. Badań Naukowych, przyszłe
i powstające technologie (FET), infrastruktury badawcze oraz działania Marii Skłodowskiej-Curie;
- działania z zakresu upowszechniania doskonałości i zapewnienia szerszego uczestnictwa;
- programu EURATOM;
- działania z zakresu European Joint Undertaking for ITER i Development of Fusion for Energy for 20142020.
Oznacza to, że instytucje ze Szwajcarii mogą brać udział w konkursach w wymienionych wyżej
obszarach, które terminy składania wniosków mają 15 września 2014 r. i później, na tych samych
zasadach, co instytucje z krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020.
Więcej informacji w komunikacie KE.

Stypendia dla doktorantów i doktorów w Turcji
Od 22 września 2014 do 31 października 2014 trwa nabór wniosków na stypendia dla doktorantów
i doktorów, którzy chcą prowadzić swoje badania w Turcji. Konkurs adresowany jest do młodych
naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy
wybitnych zagranicznych naukowców z tureckimi instytucjami naukowymi. Organizatorem konkursu jest
Rada ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK).
Wnioski mogą być składane przez naukowców, którzy prowadzą badania w następujących dziedzinach
nauki:
 nauki przyrodnicze;
 nauki inżynieryjne i technologiczne;
 nauki medyczne;
 nauki rolnicze;
 nauki humanistyczne;
 nauki społeczne.
Przed złożeniem wniosku wnioskodawca musi uzyskać zaproszenie do prowadzenia badań od tureckiej
jednostki badawczej. Maksymalny czas trwania stypendium wynosi 12 miesięcy.
Organizatorzy zapewniają następujące świadczenia:
 stypendium w wysokości 2 250 lir tureckich;
 częściowe pokrycie kosztów podróży do 1 000 dolarów;
 częściowe pokrycie kosztów ubezpieczenia do 1 200 dolarów.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2216research-fellowship-programme-for-international-researchers
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Oferta grantowa DAAD
Informujemy, że Niemiecka Centrala Wymiany
Akademickiej (DAAD) przedstawiła nową
ofertę stypendiów wyjazdowych skierowanych
do polskich studentów i naukowców. Terminy składania wniosków upływają w październiku, listopadzie
lub grudniu 2014, w zależności od rodzaju stypendium.
Oferta dla studentów i absolwentów
Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów
studiów I stopnia
Kandydaci: wybitni studenci wszystkich kierunków, którzy w momencie składania wniosku ukończyli
przynajmniej pierwszy rok studiów, a także studenci drugiego i trzeciego roku Nauczycielskich Kolegiów
Języków Obcych.
Termin składania wniosków: 15 grudnia 2014
Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich
Kandydaci: grupy studentów (od 10 do 15 osób) wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów
oraz jeden nauczyciel akademicki.
Terminy składania wniosków: 1 listopada (na podróże od 1 marca), 1 lutego (na podróże od 1 czerwca),
1 maja (na podróże od 1 września)
Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków
Kandydaci: O stypendium to mogą ubiegać się studenci ostatniego (piątego) roku studiów magisterskich
lub ostatniego (trzeciego) roku studiów licencjackich bądź inżynierskich oraz kandydaci, którzy uzyskali
już tytuł licencjata, inżyniera bądź magistra.
Termin składania wniosków: 17 listopada 2014
Oferta dla doktorantów i młodych naukowców
Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów
Kandydaci: wysoko wykwalifikowani absolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia
stypendium uzyskają tytuł magistra.
Termin składania wniosków: 17 listopada 2014
Stypendia na krótkie pobyty badawcze dla młodych naukowców (postdoc)
Kandydaci: młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora.
Termin składania wniosków: 17 listopada 2014
Oferta dla naukowców
Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich
Kandydaci: wybitni naukowcy wszystkich specjalności ze stopniem naukowym co najmniej doktora
zatrudnieni na polskiej uczelni lub w instytucie naukowym.
Termin składania wniosków: 17 listopada 2014 / 1 czerwca 2015
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.daad.pl/pl/24139/index.html
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Informacja o projektach Instytutu Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym
poprzez realizowane projekty, obiektywne badania i analizy, edukację
i opracowywane rekomendacje dla polityki gospodarczej, wspiera
reformy rynkowe, rozwój instytucji demokratycznych i tworzenie przyjaznego klimatu dla działalności
gospodarczej.
Zachęcamy do zapoznania się z tematyką najnowszego numeru Newslettera Instytutu, w którym zawarte
zostały informacje z zakresu obecnie realizowanych przez ww. jednostkę projektów.
Newsletter dostępny jest na stronie: http://www.iped.pl/pliki/Newsletter-lipiec-sierpien-2014.pdf

Konkurs na wymianę osobową naukowców z Walonią-Brukselą
Informujemy, że MNiSW oraz Wallonie-Bruxelles International ogłosiły kolejną edycję konkursu na
wymianę osobową naukowców - w latach 2015-2016. Nabór wniosków potrwa do 31 października 2014.
W ramach niniejszego Programu środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty
przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Każdy
projekt powinien być uzgodniony przez oba zespoły badawcze i uwzględniać przewidywany okres
współpracy oraz określać jej cel. W każdym projekcie należy wyznaczyć jednego koordynatora po stronie
polskiej i jednego po stronie belgijskiej.
Projekt badawczy może być przedstawiony przez
jednostkę naukową w każdej dziedzinie, przy czym
preferencyjnie traktowane będą następujące kategorie:
- rolnictwo
- żywność
- energia
- nowe materiały
- medycyna
- technologie informacyjne i telekomunikacyjne
- inżynieria mechaniczna, mikrotechnologie,
mechatronika,
- badania kosmiczne
Projekty badawcze podlegają ocenie niezależnie w Polsce i po stronie Partnera, zgodnie z procedurą
każdej ze Stron. W Polsce wnioski oceniane są przez Interdyscyplinarny Zespół ds. Współpracy
z Zagranicą, działający przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Więcej informacji na stronie MNiSW http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-na-wymianeosobowa-naukowcow-z-walonia-bruksela.html.
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Ogłoszenie konkursów OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8
Do 15 grudnia 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 8, Preludium 8 oraz Sonata 8,
których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które
obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl.
OPUS 8 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
Czas trwania projektu: od 12 do 36 miesięcy
Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich
(z wyłączeniem aparatury). W konkursie Opus 8 nie ma dolnej i górnej granicy budżetu zgłaszanych
projektów. Budżet całego konkursu wynosi 180 000 000 zł.
Więcej informacji na stronie: http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus-15-09-2014

PRELUDIUM 8 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę
naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Czas trwania projektu: od 12 do 36 miesięcy.
Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać:
 50 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
 100 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
 150 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.
Zespół realizujący projekt w ramach konkursu Preludium 8 może liczyć
maksymalnie trzy osoby. Wśród nich może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień
doktora habilitowanego lub tytuł naukowy - opiekun projektu. Opiekunem projektu może być także
osoba ze stopniem naukowym doktora. Opiekun projektu nie może uzyskiwać korzyści finansowych
z realizacji projektu.
W ramach planowanych wydatków możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej. Jej koszt nie
może przekraczać 30% całego budżetu projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 20%
wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Budżet całego konkursu wynosi
30 000 00 zł.
Więcej informacji na stronie: http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-15-09-2014
SONATA 8 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
posiadające stopień naukowy doktora, tj. osoby, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia
z wnioskiem uzyskały stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego
i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy.
Czas trwania projektu: od 12 do 36 miesięcy.
Poza kierownikiem projektu, wśród osób wchodzących w skład zespołu badawczego, może być
zatrudniona jedna osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy
profesora. Osoba ta nie może być jednak zatrudniona w jednostce macierzystej kierownika projektu.
Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich
(z wyłączeniem aparatury). Budżet całego konkursu wynosi 30 000 000 zł.
Więcej informacji na stronie: http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-15-09-2014
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Nabór wniosków w I konkursie programu BIOSTRATEG
Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach nowego strategicznego
programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne,
rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG, ogłoszonym przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju.
Celem Programu jest wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach
rozwojowych w 5 obszarach badawczych objętych programem:






bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki
wodnej;
przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
leśnictwo i przemysł drzewny.

Realizacja programu BIOSTRATEG daje też szansę na zwiększenie udziału polskich naukowców
w projektach i inicjatywach w ramach programu Horyzont 2020. Program BIOSTRATEG realizowany
będzie do 2019 roku. Jego zakładany całkowity budżet wynosi ok. 500 mln zł. Na I konkurs przeznaczono
150 mln zł. Nabór wniosków jest prowadzony w elektronicznym systemie OSF https://osf.opi.org.pl
i potrwa do 13 października 2014 r. (do godziny 16:00).
Więcej na stronie NCBR: http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalnerolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/aktualnosci/.

Bezpłatne szkolenia z kompetencji teleinformatycznych w ochronie zdrowia
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szkoleń organizowanych w ramach projektu
„Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii
ICT”. Projekt jest realizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)
natomiast szkolenia w imieniu CSIOZ prowadzone są przez firmę InterIT sp. z o.o. Projekt jest
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach Projektu przeprowadzone zostaną dwudniowe szkolenia w 12 miastach wojewódzkich
(Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie,
Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu), skierowane do:




przedstawicieli kadry: zarządzającej ochroną zdrowia, tj. dyrektorzy, główni księgowi, kierownicy
komórek organizacyjnych, w tym ordynatorzy oraz pielęgniarki oddziałowe, ich zastępcy;
przedstawicieli lekarzy, w tym lekarzy dentystów;
przedstawicieli pielęgniarek i położnych.

Grupą preferowaną w projekcie są osoby w wieku 45+ oraz osoby, które
w swoim miejscu pracy nie mają wdrożonych systemów informatycznych.
Lokalizacje, terminy szkoleń oraz szczegółowy program znajdują się na
stronie internetowej http://kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl/Rekrutacja
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Konkurs stażowy Nauka i praktyka w zawodzie dietetyka
Do 22 października 2014 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu stażowego Nauka i praktyka
w zawodzie dietetyka. Celem konkursu jest wsparcie młodych dietetyków i specjalistów żywienia, dając
im możliwość zdobycia cennego doświadczenia. Zadaniem konkursowym jest napisanie ciekawego
artykułu popularnonaukowego z zakresu dietetyki, bądź nauk o żywieniu człowieka.
Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu można zgłaszać prace napisane w języku polskim
o objętości od 4 do 6 tys. znaków (bez spacji). Artykuły muszą być napisane zgodnie z zasadami
tworzenia pracy poglądowej. Autor musi w niej zawrzeć piśmiennictwo, może także umieścić tabele,
wykresy i schematy.
Spośród zgłoszonych prac wybranych zostanie sześć najlepszych. Ich autorzy zostaną nagrodzeni
miesięcznym płatnym stażem organizowanym przez Akademię Dietetyki.
Strona internetowa konkursu: http://www.akademiadietetyki.pl/konkurs-stazowy-nauka-i-praktykaw-zawodzie-dietetyka/

Innovative Training Networks (ITN)
Do 13 stycznia 2015 r. można składać wnioski o dofinansowanie
grantów ITN, będących jednym z kilku działań Marii SkłodowskiejCurie (MSCA), finansowanych ze środków Unii Europejskiej
w ramach programu HORYZONT 2020. Granty MSCA pozwalają
na wiele sposobów rozwijać karierę naukową, dając niezbędne
doświadczenie i kontakty, które można z powodzeniem
wykorzystać przy składaniu dużych projektów badawczych.
Granty ITN składa instytucja zaangażowana w badania naukowe
i innowacyjne, chcąca zapewnić profesjonalne szkolenia dla początkujących naukowców (tj. osób
zajmujących się badaniami naukowymi nie dłużej niż cztery lata w pełnym wymiarze godzin
i nieposiadających stopnia doktora). Wysokiej jakości szkolenia międzynarodowe i międzysektorowe dla
naukowców na poziomie doktoranckich są finansowane w ramach:
- European Training Network (ETN): co najmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów członkowskich i/lub
stowarzyszonych, oferujące wspólny i komplementarny program szkoleniowy dla początkujących
naukowców. Zalecane jest utworzenie konsorcjum złożonego z 6 – 10 instytucji.
- European Industrial Doctorates (EID): co najmniej 2 organizacje partnerskie: jednak akademicka,
uprawniona do nadawania stopnia naukowego doktora i jedna pozaakademicka (głównie
przedsiębiorstwa). Oferują one wspólną opiekę naukowca nad doktorantem, który spędza co najmniej
50% czasu w sektorze pozaakademickim.
- European Joint Doctorates (EJD): co najmniej trzy organizacje uprawnione do nadawania tytułu doktora
z trzech różnych państw członkowskich UE lub państw stowarzyszonych.
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Więcej informacji i dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/10055msca-itn-2015-etn.html#tab2
Guide for Applicants: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-mscaitn-2015/1622613-itn_2015_-_guide_for_applicants_v1_en.pdf
Work Programme:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415msca_en.pdf

Konkurs START
12 września 2014 r. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła konkurs START, skierowany do wybitnych
młodych naukowców na początku kariery naukowej, posiadających udokumentowane osiągnięcia
w swojej dziedzinie badań. Wnioski konkursowe można składać do 31 października 2014 r.
Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł.
Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć
naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego
rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy
badawczej. Co roku Fundacja przyznaje do 130 rocznych stypendiów.
O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy:
 nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 32
lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów
wychowawczych/macierzyńskich);
 są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub
doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej
instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych;
 mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub
pozycje książkowe).
Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze.
Wybrani laureaci konkursu START będą mieli możliwość odbycia jednego lub dwóch wyjazdów
studyjnych do zagranicznych ośrodków badawczych. Celem wyjazdów jest nawiązanie współpracy oraz
poznanie metod pracy badawczej w wizytowanych ośrodkach. W celu uzyskania środków na wyjazdy
studyjne, należy zgłosić chęć odbycia takiego wyjazdu już na etapie składania wniosku o stypendium.
Wnioski o przyznanie stypendium składają instytucje zatrudniające lub kształcące kandydatów albo sami
kandydaci. Muszą one być podpisane przez rektora lub prorektora uczelni. W konkursie oceniana jest
przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego
najważniejsze osiągnięcie badawcze.
Więcej informacji na stronie http://www.fnp.org.pl/oferta/start/
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ
W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z
NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI
UNII EWROPEJSKIEJ

„Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej
skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”
Informujemy, iż:


trwa drugi etap rekrutacji przedszkoli do Projektu „Dzieciństwo
bez próchnicy”.
Dotychczas zgłosiły się 184 placówki działające na terenie
województwa śląskiego spośród 1112 jednostek, które planuje się
objąć wsparciem podczas szkoleń oraz zajęć edukacyjnych. Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach zachęca wszystkie
zainteresowane placówki przedszkolne do przystąpienia do
ogólnopolskiego programu, którego głównym założeniem jest
kształtowanie
i
utrwalenie
prawidłowych
nawyków
prozdrowotnych u małych dzieci w zakresie higieny jamy ustnej.



w ramach działań mających na celu wzmocnienie kompanii
edukacyjnej wystosowano pismo do Kuratora Oświaty
w Katowicach z informacją o realizowanym projekcie oraz prośbą
o wsparcie w rekrutacji przedszkoli, poprzez rozpowszechnienie
informacji o przedsięwzięciu oraz zachęceniu dyrektorów
przedszkoli do wzięcia w nim udziału.



trwa nabór na bezpłatne szkolenie w ramach edukacji pośredniej dla pielęgniarek
i położnych, dla których w trakcie szkolenia zostaną przekazane materiały informacyjne
w celu rozpowszechnienia ich w miejscu pracy (np. wśród pacjentów oddziałów położniczych,
uczestników szkół rodzenia, przechodni pediatrycznych itp.). Celem powyższego działania jest
informowanie za pośrednictwem plakatów oraz ulotek o sposobach zapobiegania chorobie
próchnicowej dzieci w wieku 0-5 lat. Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie formularzy
zgłoszeniowych do biura projektu, dostępnych na stronie http://sum.edu.pl/swiss-contribution.



w dniu 8 października 2014 w Poznaniu odbędzie się szkolenie dla edukatorów, którzy
w ramach edukacji bezpośredniej w imieniu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, prowadzić będą zajęcia z dziećmi, rodzicami oraz nauczycielami,
w przedszkolach na terenie województwa śląskiego. Uczestnicy zajęć otrzymają zestawy do
higieny jamy ustnej, oraz materiały informacyjno-edukacyjne.

Więcej informacji na stronie głównej projektu www.zebymalegodziecka.pl
Profil na Facebook’u https://www.facebook.com/ZebyMalegoDziecka
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Oferta Krajowego Punktu Kontaktowego Programów
Badawczych UE
Informujemy, że Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
- http://www.kpk.gov.pl/ przy Instytucie Podstawowych Problemów
Techniki PAN, wraz z Siecią KPK, kontynuuje działania na rzecz aktywnego
wspierania uczestnictwa polskich jednostek w Programie Ramowym Unii Europejskiej HORYZONT 2020.
Na ofertę usług KPK składają się m.in.: bezpłatne usługi informacyjno-promocyjne, szkoleniowe,
konsultacyjno-mentoringowe i eksperckie.
Działania informacyjne obejmują m.in.:
- organizację dni informacyjnych, których celem jest przekazanie podstawowych informacji na temat
programu HORYZONT 2020, zasad uczestnictwa, aktualnych konkursów w poszczególnych obszarach
tematycznych oraz innych możliwości wsparcia badań i innowacji;
- prowadzenie krajowego portalu informacyjnego H2020 oraz portali regionalnych;
- udostępnianie materiałów informacyjnych i szkoleniowych.
Działania szkoleniowe obejmują:
- szkolenia/warsztaty tematyczne – m.in. z zasad przygotowywania i składania wniosków, aspektów
finansowych i prawnych, zagadnień ochrony praw własności intelektualnej, zarządzania i rozliczania
projektów;
- szkolenia dedykowane – spotkania dopasowane do potrzeb grup odbiorców zainteresowanych
wybranymi zagadnieniami związanymi z możliwością uczestnictwa w programie HORYZONT 2020.
Działania mentoringowe:
- wielotorowe działania wspierające o charakterze informacyjno-szkoleniowo-doradczym, dopasowane
do indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych zespołów, określone w czasie i oparte na
identyfikacji kluczowych obszarów zainteresowania. Ich celem będzie osiągniecie przez zespół gotowości
do podjęcia aktywnego uczestnictwa w inicjatywach Programu Ramowego HORYZONT 2020.
Działania konsultacyjne:
- indywidualne konsultacje realizowane drogą telefoniczną, e-mailową oraz bezpośrednio podczas
spotkań, w zakresie wszystkich zapytań dotyczących przygotowania i realizacji projektów w ramach
programu HORYZONT 2020;
- konsultacje wniosków projektowych przygotowywanych w ramach konkursów programu HORYZONT
2020;
- pośredniczenie w poszukiwaniu partnerów, a także prowadzenie bazy ofert współpracy.
Powyższa oferta realizowana będzie przez ekspertów Sieci KPK we wszystkich regionach naszego kraju.
Informujemy, że najbliższy Regionalny Punkt Kontaktowy mieści się w Politechnice Śląskiej
i współpracuje on z Lokalnym Punktem Kontaktowym SUM, znajdującym się w Dziale Projektów,
Programów Rozwojowych i Innowacji.
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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

Programy krajowe:
mgr Anna Petri, e-mail: apetri@sum.edu.pl
mgr Joanna Malczyńska, e-mail: jmalczynska@sum.edu.pl

Dział Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji
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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