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Szanowni Państwo,
Wysyłam Państwu kolejny newsletter Działu Projektów, Programów
Rozwojowych i Innowacji, obfitujący w informacje o przyznanych grantach
oraz o nowych konkursach i stypendiach naukowych.
Mija pierwszy rok funkcjonowania programu HORIZON 2020. Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach w 2014 roku złożył 13 wniosków na
granty i uzyskał dofinansowanie do 1 projektu z pierwszych konkursów
w zakresie Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan. Kolejne konkursy
programu Horyzont 2020 rozstrzygnięte zostaną w 2015 roku. Na podstawie
mianowania Ministra Zdrowia SUM został wyznaczony do włączenia się w realizację dużego projektu
międzynarodowego w ramach tzw. Joint Actions III Programu Zdrowia Unii Europejskiej.
Dużym osiągnięciem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest przyznanie środków
finansowych na realizację budowy i wyposażenie Centrum Dydaktycznego Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Otrzymaliśmy także dofinansowanie do dwóch projektów w konkursie Uniwersytet Młodych
Wynalazców zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także do jednego
projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Sukcesem naukowców SUM jest udział w konkursach krajowych ogłaszanych przez NCN, NCBiR, MNiSW
oraz FNP. W 2014 r. zostały złożone 83 wnioski, a 11 projektów otrzymało dofinansowanie.
Zachęcam do korzystania z pomocy Działu Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji, który
otwiera dla Państwa BAZĘ POMYSŁÓW. Każdy z Państwa, kto ma pomysł na projekt i nie wie, w jakim
konkursie go złożyć, może przesłać krótką informację do Działu, gdzie na bieżąco są analizowane
poszczególne konkursy pod kątem możliwości składania wniosków. Wszystkim Państwu którzy złożyli
granty w 2014 roku bardzo serdecznie dziękuję. Zachęcam Opiekunów naukowych studentów studiów
doktoranckich naszego Uniwersytetu do składania grantów przez swoich podopiecznych. Jak powiedział
ostatnio podczas wykładu Prof. Michał Tendera musimy zmienić naszą mentalność odnośnie pracy
naukowej, aby uaktywnić społeczność naukową naszej Alma Mater. To właśnie pozyskiwanie grantów
wpisuje się bardzo dobrze w tą myśl.
Życzę Państwu w Nowym 2015 Roku chęci do składania kolejnych aplikacji i wielu sukcesów przy
ocenie złożonych wniosków.
Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji
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Statystyki pierwszych naborów Horyzont 2020 w SUM
Projekty złożone przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w ramach programu Horyzont 2020
w roku 2014:
 Konkurs jednoetapowy H2020-PHC-2014-single-stage – 2 projekty
 Konkurs dwuetapowy H2020-PHC-2014-two-stage – 5 projektów, 4 przeszły do drugiego etapu
 Konkurs dwuetapowy H2020-PHC-2015-two-stage – 5 projektów, w tym 1
jako Koordynator
 IMI2 H2020-JTI-IMI2-2014-01 – 1 projekt
Został także złożony jeden projekt na ERC Starting Grant i 1 projekt typu Joint
Actions w ramach III Programu Zdrowia Unii Europejskiej.
W ramach pierwszego konkursu H2020-PHC-2014-single-stage Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach uzyskał dofinansowanie do 1 projektu. Wyniki drugiego konkursu H2020-PHC-2014-twostage znane będą w styczniu 2015 r.

SCIENCE - pierwszy projekt SUM w ramach programu HORYZONT 2020
4 grudnia 2014 r. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach podpisał Umowę Grantową nr 643478 na
realizację projektu SCIENCE „Stem Cell therapy in IschEmic Non-treatable Cardiac disease”. Wniosek
aplikacyjny został złożony przez konsorcjum międzynarodowe w ramach programu HORYZONT 2020
i uzyskał pozytywną ocenę Komisji Europejskiej. Kierownikiem projektu po stronie SUM jest Pan Prof. dr
hab. n. med. Wojciech Wojakowski, Kierownik III Katedry Kardiologii Kliniki Kardiologii Wydziału
Lekarskiego w Katowicach SUM. W projekcie weźmie udział SPSK nr 7 SUM GCM im. L. Gieca jako Strona
Trzecia, w której realizowane będą działania z udziałem pacjentów. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu
ośrodka w system elektroanatomiczny NOGA pozwalający na bezpośrednią implantację komórek
progenitorowych do mięśnia sercowego.
Projekt SCIENCE dotyczy terapii komórkowej, która poprawia funkcję skurczową lewej komory serca
i zmniejsza dolegliwości u pacjentów z niewydolnością serca. W związku z tym, że zastosowanie
autologicznych komórek pacjentów z niewydolnością serca wiąże się z ich dysfunkcją i słabszymi
właściwościami angiogennymi, w projekcie planowane jest opracowanie wspólnie z EMEA (European
Medicines Agency) protokołu produkcji allogenicznych komórek mezenchymalnych tkanki tłuszczowej
zdrowych dawców, które są lepszym źródłem prawidłowych funkcjonalnie komórek do terapii
regeneracyjnej. Celem projektu będzie również przeprowadzenie badania I fazy u pacjentów z oporną na
standardowe leczenie niewydolnością serca i w oparciu o wyniki badania aplikacja o uznanie tego
produktu komórkowego za ATMP.
Projekt rozpocznie się 1 stycznia 2015 r. i będzie trwał 60 miesięcy.
Całkowita wartość projektu wynosi 5 998 882 EUR. Kwota dofinansowania dla SUM: 416 000 EUR, w tym
40 000 EUR dla Strony Trzeciej. Dofinansowanie wynosi 100%.
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Sukcesy naukowców SUM w konkursach na projekty krajowe
W ramach konkursów krajowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 11 projektów otrzymało dofinansowanie
w 2014 roku na łączną kwotę 5 593 539,00 zł.
Wydział Lekarski w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka Lider Konsorcjum, kierownik projektu badawczego pn. „Analiza
dysfunkcji śródbłonka zaburzeń krzepnięcia i markerów progresji miażdżycy u chorych ze schyłkową
niewydolnością nerek w przebiegu cukrzycy typu 1 poddanych przeszczepowi nerki lub nerki i trzustki”,
który uzyskał finansowanie w ramach konkursu OPUS 5 Narodowego Centrum Nauki w wysokości
344 350,00 zł.
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek kierownik projektu badawczego pn. „Endogenne steroidy
kardiotoniczne w przewlekłej chorobie nerek”, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu OPUS 5
Narodowego Centrum Nauki w wysokości 926 656,00 zł.
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Wiaderkiewicz kierownik projektu badawczego po stronie SUM
pn. „Wpływ przewlekłego przyjmowania leków antydepresyjnych na procesy degeneracji i regeneracji
w ośrodkowym układzie nerwowym w warunkach długotrwałego oddziaływania pola magnetycznego”,
który uzyskał finansowanie w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków
pracy” – III Etap. Środki finansowe przyznane SUM jako Partnera Konsorcjum na realizację projektu
wynoszą 375 000 zł.
Prof. dr hab. n med. Przemysława Jarosz-Chobot kierownik projektu badawczego po stronie SUM
pn. „Terapia komórkowa w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127akronim TREGS”, który uzyskał finansowanie w pierwszym konkursie STRATEGMED Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju. Środki finansowe przyznane dla SUM jako Partnera Konsorcjum na realizację
projektu wynoszą 132 000,00 zł.
mgr Daria Gendosz kierownik projektu badawczego pn. „Rola białka EMMPRIN w modelu wylewu
podpajęczynówkowego u szczura oraz w mechanizmach neuroprotekcyjnego działania minocykliny”,
który uzyskał finansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM 6 Narodowego Centrum Nauki
w wysokości 150 000 zł.
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
dr Ewa Ozimina-Kamińska kierownik projektu badawczego pn. „Stabilizacja fizykochemiczna substancji
aktywnych
farmakologicznie
oraz
protein
przy
użyciu
cukrów
modyfikowalnych
i bicyklicznych. Poszukiwanie nowych form sacharydów w surowcach pochodzenia roślinnego”, który
uzyskał finansowanie w ramach konkursu SONATA 5 Narodowego Centrum Nauki w wysokości
518 360,00 zł.
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mgr Anna Szeremeta kierownik projektu badawczego pn. „Ocena mechanizmów działania inhibitorów
czynnika martwicy nowotworu alfa (TNF- alfa) u kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów”,
który uzyskał finansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM 5 Narodowego Centrum Nauki
w wysokości 149 889,00 zł.
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała kierownik projektu badawczego po stronie SUM
pn. „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń
neurodegeneracyjnych w populacji polskiej” akronim NeuStemGen, który uzyskał finansowanie
w ramach konkursu STRATEGMED Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Środki finansowe przyznane
dla SUM-Partnera Konsorcjum w ramach realizacji projektu wynoszą 2 100 996,00 zł.
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek kierownik projektu badawczego po stronie Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego pn. „Kompleksowy mobilny program edukacji i profilaktyki chorób sercowonaczyniowych i metabolicznych u kobiet z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi E-& M-zdrowia”
akronim FitPolka, który uzyskał finansowanie w ramach programu Innowacje Społeczne Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju. Środki finansowe przyznane SUM- Partnera Konsorcjum na realizację
projektu wynoszą 375 000 zł.
Dr n. med. Joanna Strzelczyk kierownik projektu badawczego po stronie SUM pn. „Profilowanie
metaboliczne osób z klasycznymi i genetycznymi czynnikami ryzyka choroby wieńcowej”, który uzyskał
finansowanie w ramach konkursu SONATA 5 Narodowego Centrum Nauki. Środki finansowe przyznane
SUM –Partnera Konsorcjum na realizację projektu wynoszą 356 928 zł.
Dr n. med. Agata Chobot kierownik projektu badawczego pn. „Ocena częstości zakażenia Helicobacter
pylori u dzieci z cukrzycą typu 1”, który uzyskał finansowanie w ramach Programu Iuventus Plus
finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 164 360 zł.

Wysokość otrzymanego dofinansowania
w projektach rozstrzygniętych w roku 2014
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Liczba wniosków rekomendowanych do
dofinansowania w roku 2014
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W roku 2014 w ramach konkursów krajowych ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
złożono 83 wnioski o finansowanie projektów.

Liczba wniosków złożonych w konkursach
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Przystąpienie do inicjatywy Joint Actions
Dzięki zaangażowaniu Pani Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego dr hab.
n. farm. Elżbiety Grochowskiej-Niedworok w dniu 20 października 2014 Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach uzyskał mianowanie Ministra Zdrowia do
udziału we Wspólnych Działaniach tzw. Joint Actions w ramach III Programu
Zdrowia UE w temacie: “Facilitating the sharing of good practices between the
EU Member States on national policies related to unbalanced dietary habits and
physical inactivity” w Priorytecie 1. Promoting health, preventing diseases and fostering supportive
environments for healthy lifestyles taking into account the ”health in all policies” principle.
Celem Wspólnych Działań jest promowanie zdrowia w Europie poprzez zachęcanie państw
członkowskich do podejmowania współpracy w celu ulepszania polityki zdrowotnej z korzyścią dla
obywateli. Program ma wspierać i uzupełniać inicjatywy w zakresie zdrowia podejmowane przez
państwa członkowskie.
7 listopada 2014 w Luksemburgu odbyło się spotkanie "Health Info Day" państw będących członkami
Unii Europejskiej. Organizatorem przedsięwzięcia była Consumers, Health and Food Executive Agency —
European Comission (CHAFEA). Przedstawicielem Polski w temacie "Nutrition and Physical Activity" była
Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego SUM dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok.
W ramach przydzielonych tematów, uczestnicy spotkania zostali zobowiązani do przygotowania
propozycji działań, które znalazłyby zastosowanie we wszystkich krajach członkowskich UE.

Projekty SUM, którym przyznano finansowanie w ramach programu
„Uniwersytet Młodych Wynalazców”
Dwa projekty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach: „Od ucznia do naukowca — wprowadzenie
do technik biologii molekularnej”, który będzie realizowany
w Katedrze i Zakładzie Biochemii Wydziału Lekarskiego
w Katowicach oraz „Kuchnia molekularna, czyli nauka
w gastronomii” realizowany w Zakładzie Promocji Zdrowia
Katedry Dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego otrzymały dofinansowanie w konkursie Uniwersytet
Młodych Wynalazców zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
i finansowanym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Uniwersytet Młodych Wynalazców to program, który ma wzmocnić współpracę między szkołami
i uczelniami. W ramach programu uczniowie i ich nauczyciele będą mogli m.in. prowadzić wspólnie
z kadrą akademicką projekty naukowe, korzystać z bibliotek uniwersyteckich oraz laboratoriów. Pod
okiem profesorów młodzież stworzy wynalazki, wykona doświadczenia oraz przygotuje publikacje
naukowe.
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Centrum Dydaktyczne Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej SUM – projekt POIŚ
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 13.1
Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
podjęło decyzję o dofinansowaniu projektu SUM pt. „Centrum Dydaktyczne Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM” w wysokości 26 589 713,70 zł.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach POIŚ
w 2012 r. Z uwagi na fakt, iż projekty prezentujące wysoki stopień gotowości do realizacji miały większe
szanse na otrzymanie dofinansowania, władze Uczelni podjęły decyzję o rozpoczęciu prac
inwestycyjnych. Na ten cel SUM przeznaczył ze środków własnych niecałe 11 mln zł. Budynek Centrum
Dydaktycznego został dobudowany do istniejącego budynku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 4 i wyposażony w sprzęt niezbędny do
prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zakupiono m.in. ekrany LED, tablicę interaktywną, rzutnik
bezprzewodowy, kamery do monitoringu, szafy, stoły i szafki laboratoryjne, digestoria.
Otrzymane dofinansowanie pozwoli nie tylko na refundację dotychczas poniesionych przez Uczelnię
kosztów, ale także na zakup całości planowanego wyposażenia. Mieszczące się w budynku laboratoria
specjalistyczne zostaną zaopatrzone w najnowocześniejszą aparaturę i narzędzia ICT. Realizacja
inwestycji przyczyni się do znacznego unowocześnienia bazy dydaktycznej Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach i spowoduje wzrost jakości procesu kształcenia na poszczególnych
kierunkach zgodnie z europejskimi standardami.

Jak rozmawiać, żeby dobrze leczyć? – projekt POKL
W dniu 4 grudnia 2014 zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pn. Jak rozmawiać, żeby
dobrze leczyć? Warsztaty komunikacji i staże dla przyszłych lekarzy, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Celem projektu jest zwiększenie umiejętności komunikacyjnych: efektywne słuchanie, komunikacja
niewerbalna, umiejętność współpracy z pacjentem, umiejętność czytelnego przekazywania potrzebnych
pacjentowi informacji i instrukcji, w tym informacji trudnych. Program skierowany jest do studentów
ostatniego semestru jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim prowadzonym na
Wydziale Lekarskim w Katowicach oraz Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu. Projekt ma charakter pilotażowy, planuje się, że w warsztatach z zakresu komunikacji
z pacjentem udział weźmie 60 studentów, a 30 odbędzie staż (m.in. w hospicjach oraz na oddziałach
onkologicznych i pediatrycznych).
Projekt będzie realizowany na bazie infrastruktury Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM.
Koordynatorem projektu została Pani mgr Małgorzata Perlak.
Kształtowanie kompetencji miękkich w obszarze ochrony zdrowia jest konieczne, o czym świadczą m.in.
ogólnopolskie badania prowadzone przez Naczelną Izbę Lekarską we współpracy z Polską Akademią
Nauk. Wyniki wskazują, iż wśród 1600 lekarzy do 35 roku życia tylko 8% ankietowanych uważa, że ich
kompetencje w zakresie relacji z pacjentami są wysokie. Zaledwie 3% badanych ocenia wysoko swoje
umiejętności przekazywania trudnych wiadomości i wspierania pacjentów i ich rodzin w traumatycznych
sytuacjach. Aż 65% lekarzy zgłasza potrzebę zwiększenia swoich kompetencji w budowie relacji
z pacjentami.
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Fundusz Wyszehradzki – małe granty, granty standardowe, program
strategiczny
Do 1 marca 2015 trwa nabór wniosków w ramach konkursu na małe granty, którego organizatorem jest
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 6 000 euro.
Do 15 marca 2015 można składać wnioski w ramach konkursu na granty standardowe
z dofinansowaniem powyżej 6000 euro. Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze
wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja oraz 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.
Zgłaszane projekty typu małe granty mogą trwać maksymalnie do 6 miesięcy, natomiast w przypadku
grantów standardowych czas trwania projektów wynosi 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.

Istnieje także możliwość aplikowania o granty typu Visegrad Strategic Program w terminie do
15 kwietnia 2015 r. Czas trwania projektów wynosi 36 miesięcy. Budżet nie jest określony. Średnie
wartości budżetów projektów, które uzyskały dofinansowanie wynoszą ok. 40 000 euro. Fundusz
pokrywa maksymalnie 70% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronach:
http://visegradfund.org/grants/small_grants/
http://visegradfund.org/grants/standard_grants/
http://visegradfund.org/grants/strategic_grants/

ERC Starting Grant
Do 3 lutego 2015 można składać wnioski w ramach konkursu ERC Starting Grant.
Konkurs ma na celu wspieranie przedsiębiorczych liderów naukowych, którzy
utworzą dobre grupy badawcze i rozpoczną niezależne badania w Europie. Granty
skierowane są do obiecujących naukowców, którzy udowodnili swój potencjał
bycia niezależnymi liderami badawczymi. Dzięki takiemu wsparciu będą mogły
powstać nowe doskonałe grupy badawcze.
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ERC Starting Grants w skrócie:






dla naukowców każdej narodowości z 2-7 letnim doświadczeniem po uzyskaniu doktoratu
(lub porównywalnego stopnia) i z obiecującą ścieżką naukową;
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 na grant: do 1,5 mln EUR (w niektórych przypadkach do 2 mln EUR);
czas trwania: do 5 lat;
kryterium oceny: doskonałość naukowa.

Osoby wnioskujące o ERC Starting Grant – zwani Głównymi Badaczami (Principal Investigators) – muszą
wykazać potencjał niezależności badań i dojrzałość naukową. Dla przykładu, zwyczajowo oczekuje się, że
wnioskodawcy opublikowali niezależnie przynajmniej jedną ważną publikację bez udziału swojego
promotora doktoratu.
Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/
en/opportunities/h2020/topics/9064-erc-stg-2015.html
Strona internetowa ERC: http://erc.europa.eu/

ERC Consolidator Grant
ERC Consolidator Grants można składać do 12 marca 2015 r.
Granty te mają na celu wsparcie naukowców na etapie, w którym konsolidują oni własne zespoły
badawcze lub programy. Projekt ma wzmocnić niezależność i doskonałość nowych samodzielnych
zespołów badawczych, które już zostały utworzone. Osoby wnioskujące o ERC Consolidator Grants –
zwani Głównymi Badaczami (Principal Investigators/PI) – muszą wykazać potencjał niezależności badań
i dojrzałość naukową.
ERC Consolidator Grants w skrócie:







dla naukowców każdej narodowości z doświadczeniem od 7 do 12 lat po uzyskaniu doktoratu
(lub równoważnego stopnia) i z obiecującą ścieżką rozwoju naukowego;
doskonały wniosek badawczy;
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 na grant: do 2 mln EUR (w niektórych przypadkach do 2,75 mln EUR);
czas trwania: do 5 lat;
wyłączne kryterium oceny: doskonałość naukowa badacza i wniosku badawczego.

Wnioskodawcy powinni zaprezentować obiecującą ścieżkę swoich wczesnych osiągnięć stosowną do
swojego pola badawczego oraz stopnia kariery, włączając w to znaczące publikacje (kilka ważnych
publikacji bez udziału swojego promotora doktoratu). Mogą także zaprezentować własne prezentacje
z dobrych międzynarodowych konferencji, udzielone patenty, uzyskane nagrody, osiągnięcia itp.
Dział Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji

Strona 9

2014

Newsletter nr 5

Ogłoszenie o konkursie wraz z pełną dokumentacją konkursową:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015cog.html

E-Rare-3 – otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2015
15 grudnia 2014 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków
w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu E-Rare-3.
Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu
chorób rzadkich. Celem konkursu jest wsparcie międzynarodowych wysiłków
badawczych w dziedzinie chorób rzadkich.
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR
przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
Nabór wniosków jest prowadzony do dnia 18 lutego 2015.
Konsorcja aplikujące w konkursie muszą składać się z minimum 3 i nie więcej niż 6 partnerów z co
najmniej 3 różnych państw.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eranet/era-net-e-rare/aktualnosci/art,3032,e-rare-3-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-jtc-2015ogloszenie-wstepne.html
Strona internetowa konkursu E-Rare-3:
research-projects-rare-diseases-jtc-2015

http://www.erare.eu/joint-call/7th-joint-call-european-

Konkurs Twinning w ramach programu HORIZON 2020
Informujemy, że do 7 maja 2015 r. można składać wnioski w konkursie na granty Twinning H2020TWINN-2015 w ramach działania horyzontalnego Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie
szerszego uczestnictwa Programu Horyzont 2020.
Celem realizowanych projektów jest wzmocnienie określonej dziedziny badań w danej instytucji,
mającej siedzibę w kraju o niższym potencjale badawczym, m.in. w Polsce, poprzez nawiązanie przez nią
ścisłej współpracy z co najmniej dwoma wiodącymi europejskimi ośrodkami wyspecjalizowanymi w tej
samej dziedzinie.
We wnioskach projektowych należy umieścić:
- strategię naukową, która ma się przyczynić do rozwoju potencjału naukowego i pobudzania innowacji
i doskonałości w określonej dziedzinie badań,
- naukową doskonałość partnerów zaangażowanych w realizację projektu,
- odniesienie do krajowych lub regionalnych inteligentnych specjalizacji.
W ramach konkursu można sfinansować: wymianę pracowników, wizyty eksperckie, krótkoterminowe
tradycyjne lub wirtualne szkolenia, warsztaty, udział w konferencjach, organizację szkół letnich.
Dział Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji
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Pełna informacja o konkursie wraz z dokumentacją konkursową:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6064h2020-twinn-2015.html

EuroNanoMed II - otwarcie naboru wniosków w 6 konkursie
26 listopada 2014 r. otwarto nabór wniosków w ramach 6. międzynarodowego konkursu
organizowanego w ramach programu EuroNanoMed II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań
obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny. Temat konkursu: “European Innovative Research &
Technological Development Projects in Nanomedicine”.
Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:
 Regenerative medicine;
 Diagnostics;
 Targeted delivery systems.
Data zamknięcia naboru wniosków: 3 marca 2015 r., godz. 17:00 CET
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie
https://www.pt-it.de/ptoutline/application/euronanomed2015
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: trzeci kwartał 2015 r.
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR
przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/euronanomedii/aktualnosci/art,3041,euronanomed-ii-otwarcie-naboru-wnioskow-w-6-konkursie.html
Materiały do pobrania:
 Call text
 Guidelines for applicants
 Proposal submission form (outline)
 Informacja dla wnioskodawców
 Wzór krajowego wniosku o dofinansowanie
 Przewodnik kosztów kwalifikowanych
Strona internetowa programu: http://www.euronanomed.net
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Stypendia naukowe w Szwecji
Do 15 stycznia 2015 trwa nabór wniosków w ramach Visby Programme.
Konkurs skierowany jest do studentów i naukowców m.in. z Polski, którzy
chcą prowadzić badania na uczelniach w Szwecji. W konkursie przyznanych
zostanie ok. 40 stypendiów na rok akademicki 2015/2016.
W ramach odbywania stypendium
świadczenie pieniężne w wysokości:

naukowcy

będą

otrzymywali

- doktoranci - 15 000 koron szwedzkich miesięcznie (ok. 6 750 zł);
- naukowcy po doktoracie - 18 000 koron szwedzkich miesięcznie (ok. 8 100 zł).
W zależności od rodzaju stypendium pobyt naukowy w Szwecji może trwać od 6 do 12 miesięcy. Do
konkursu można zgłaszać projekty badawcze ze wszystkich dziedzin nauki.
Więcej informacji znajduje się na stronie: https://studyinsweden.se/scholarship/visby-programmescholarships-for-phd-studies-and-postdoctoral-research/

Lider Nauk Farmaceutycznych
Informujemy, że do 30 stycznia 2015 uczelnie medyczne z Polski mogą
zgłaszać prace doktorskie w ramach konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych,
które zostały obronione w latach 2013-2014. Zgłaszane prace doktorskie
muszą mieć charakter aplikacyjny. Pula nagród finansowych wynosi
30 000 zł.
Celem Konkursu jest popularyzacja wśród adeptów Wydziałów
Farmaceutycznych pracy przy takich opracowaniach naukowych, których
wynikiem finalnym jest efektywna współpraca z przemysłem.
Zgodnie z regulaminem konkursu autorzy najlepszych prac otrzymają następujące nagrody:
I miejsce i Tytuł Lidera Nauk Farmaceutycznych - nagrodą jest Grant - staż naukowy w Firmie Gedeon
Richter Polska Sp. z o.o. oraz nagroda finansowa dla Laureata w wysokości 15 000 zł;
II miejsce - nagroda finansowa dla Laureata w wysokości 10 000 zł;
III miejsce - nagroda finansowa dla Laureata w wysokości 5 000 zł;
medale „Scientia nobilitat” - złoty, srebrny, brązowy dla Wydziałów Farmaceutycznych, które zgłosiły
nagrodzone prace doktorskie.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.lidernaukfarmaceutycznych.pl/en/okonkursie/lider-nauk-farmaceutycznych.html
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Fundacja NUTRICIA – nabór wniosków
Do 30 kwietnia 2015 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu
na projekty badawcze, promotorskie oraz stypendia związane
z żywieniem człowieka w ramach konkursu grantowego na 2015 rok,
którego organizatorem jest Fundacja Nutricia. Do konkursu można
zgłaszać projekty indywidualne oraz wieloosobowe. Preferowane będą
projekty, w realizację których zaangażowani są naukowcy z wielu
ośrodków naukowych.
Zgodnie z regulaminem konkursu przez projekt badawczy należy rozumieć zadanie naukowe lub
badawczo-rozwojowe, zmierzające do osiągnięcia celu określonego w opisie projektu. Badania zgłaszane
do konkursu powinny być randomizowane, a badania kliniczne muszą spełniać wymóg podwójnie ślepej
próby.
Zgłaszany projekt może trwać maksymalnie dwa lata. W ramach budżetu zgłaszanego projektu koszty
osobowe nie mogą przekroczyć 25% wszystkich kosztów zawartych w projekcie. W ramach kosztów
osobowych można przewidzieć wydatki na wynagrodzenie kierownika grantu oraz jego zespołu
badawczego. W budżecie projektu nie można przewidywać zakupu aparatury i innych środków trwałych.
Zgłoszenia należy przesyłać w języku angielskim na wypełnionym formularzu.
Strona internetowa Fundacji: http://fundacjanutricia.pl/.

AMGEN – zagraniczne staże dla studentów
Do 2 lutego 2015 można składać wnioski na udział w Amgen Scholars
Program. Program umożliwia studentom prowadzenie badań
naukowych na najlepszych uczelniach Europy. Konkurs adresowany jest
do studentów farmacji, chemii, biologii, biotechnologii, bioinżynierii
i dziedzin pokrewnych, którzy planują uzyskanie stopnia doktora.
W ramach aktualnie prowadzonego naboru wniosków, przyjmowane są
zgłoszenia do następujących jednostek naukowych:
-

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (Szwajcaria);
Institut Pasteur (Francja);
Karolinska Institutet (Szwecja);
Ludwig-Maximilians-Universität München (Niemcy);
University of Cambridge (Wielka Brytania);
Kyoto University (Japonia);
The University of Tokyo (Japonia).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.amgenscholars.com/
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Stypendia dla doktorantów od Naukowej Fundacji Polpharmy
Informujemy, że do 31 grudnia 2014 r. trwa nabór wniosków
w ramach konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy na stypendia
naukowe. Konkurs adresowany jest do uczestników studiów
doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego.
W ramach konkursu przyznanych zostanie dziesięć stypendiów po
10 000 zł każde.

Doktorantów do udziału w konkursie rekomendują uczelnie, przy czym każda ma prawo zgłoszenia
trzech kandydatów. Wnioski składane indywidualnie przez doktorantów nie będą rozpatrywane.
Stypendia
przyznaje
zarząd
Fundacji
na
wniosek
Rady
Naukowej.
Zgodnie z przyjętym formularzem oceny wniosku punktowane są:
 założenia rozprawy doktorskiej (do 20 pkt.)
 dotychczasowy dorobek (do 30 pkt.)
 dotychczasowe publikacje (do 50 pkt.)
Do konkursu można zgłaszać tylko osoby urodzone po 1 stycznia 1985 r.
Strona internetowa konkursu na stypendia Naukowej Fundacji Polpharmy
Regulamin konkursu i wniosek konkursowy do pobrania ze strony
http://www.polpharma.pl/fundacja/program-stypendialny/

Oferta grantowa DAAD
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
(DAAD) przygotowała nową ofertę
stypendialną na lata 2015/2016 skierowaną do polskich studentów i naukowców.
Oferta dla studentów i absolwentów
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 lutego 2015 (na podróże od 1 czerwca), 1 maja 2015 (na podróże od
1 września)
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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: 1 czerwca 2015
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.daad.pl/pl/24139/index.html
Oferta stypendialna na rok akademicki 2015/2016
http://www.daad.pl/imperia/md/content/warschau/broszura_daad_end_2015.pdf

VI edycja Programu LIDER
Od 15 stycznia 2015 r. do 15 marca 2015 r. będzie trwał nabór
wniosków w ramach konkursu LIDER VI, którego organizatorem jest
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs adresowany jest do
młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia, natomiast
stopień doktora uzyskali nie wcześniej niż 5 lat temu. Maksymalna
kwota dofinansowania projektu wynosi 1 200 000 zł.
Celem konkursu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych
naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami
badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą być wdrożone
w gospodarce.
Okres realizacji zgłaszanego projektu nie może przekraczać 36 miesięcy. Kierownik projektu może
pobierać wynagrodzenie nie większe niż 8 000 zł miesięcznie.
Budżet całego konkursu wynosi 40 000 000 zł.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/lider/lider-viedycja/aktualnosci/art,3068,vi-edycja-programu-lider.html

Stypendia Boehringer Ingelheim Fonds
Doktoranci, którzy nie ukończyli 27 lat mogą się starać o stypendia w zakresie biomedycyny
w wiodących międzynarodowych laboratoriach. Wnioski aplikacyjne należy składać do 1 lutego 2015 r.
Szczegółowe kryteria zamieszczone są na stronie: http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phdfellowships.html
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Ogłoszenie konkursów SYMFONIA 3, ETIUDA 3 i FUGA 4
Informujemy, że do 16 marca 2015 r. można składać wnioski aplikacyjne w konkursach:
SYMFONIA 3 – na międzydziedzinowe projekty badawcze.
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/symfonia-15-12-2014
ETIUDA 3 – na stypendia doktorskie
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda-15-12-2014
FUGA 4 – na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/fuga-15-12-2014
Przypominamy, że w konkursach, których rozstrzygnięcie jest przewidziane po dniu 31 grudnia 2014 r.,
nie będzie udzielana pomoc publiczna.
Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Nauki http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-1215-ogloszenie-konkursow

Punkt informacyjny dla wnioskodawców NCN
15 grudnia 2014 r. Narodowe Centrum Nauki uruchomiło punkt
informacyjny dla wnioskodawców. Od poniedziałku do piątku w
godzinach od 9:00 do 15:00 pracownicy udzielają informacji na
temat bieżących konkursów NCN, sposobu przygotowania
wniosków oraz obowiązujących terminów. Zapytania można
składać drogą mailową pod adresem informacja@ncn.gov.pl lub
telefonicznie pod numerem 12 341 9000.

BAZA POMYSŁÓW na projekty SUM
Przypominamy, że każdy z Państwa, kto ma pomysł na projekt i nie
wie, w jakim konkursie go złożyć, może przesłać krótką informację do
Działu Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji SUM, gdzie na
bieżąco są analizowane poszczególne konkursy pod kątem możliwości
aplikowania.
Państwa pomysły będą przechowywane w Bazie pomysłów
z zachowaniem zasad poufności i tylko za zgodą pomysłodawców
zostaną udostępnione potencjalnym partnerom.
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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








W wyniku drugiego etapu rekrutacji do udziału w Projekcie zakwalifikowano 103 placówki
przedszkolne z terenu województwa śląskiego. W ramach edukacji bezpośredniej
w przedszkolach rozpoczynają się zajęcia edukacyjne z zakresu higieny jamy ustnej prowadzone
przez wykwalifikowanych edukatorów. Każde z przedszkoli otrzyma indywidualny certyfikat udziału
w projekcie.
Decyzją Ministerstwa Zdrowia - Projekt „Dzieciństwo bez
próchnicy” obejmie działaniami edukacyjnymi w ramach
edukacji bezpośredniej, wszystkie dzieci znajdujące się
pod opieką placówek przedszkolnych niezależnie od
wieku, zmiana ta dotyczy przede wszystkim dzieci 2 i 6
letnich.
Chorobie próchnicowej pojawiającej się już we wczesnym
dzieciństwie oraz o zapobieganiu próchnicy poprzez
prawidłową higienę jamy ustnej u dzieci w wieku 0-2 lat
zostało już poinformowanych około 1300 rodziców za
pośrednictwem plakatów oraz ulotek edukacyjnoinformacyjnych. Materiały trafiły do ponad 30 żłobków
oraz klubów dziecięcych działających na terenie
województwa śląskiego.
W I kwartale 2015 roku w ramach edukacji pośredniej
przewidziane są szkolenia dla pielęgniarek i położnych
oraz nauczycieli przedszkolnych z zakresu: „Choroba
próchnicowa
u dzieci w wieku 0-5 lat w Polsce i na świecie” oraz
„Opieka stomatologiczna nad dzieckiem
w wieku 0-5 lat – kryteria profilaktyki i leczenia”. Celem
ww. szkoleń jest podniesienie świadomości oraz
utrwalenia prawidłowych nawyków szczotkowania
zębów u małych dzieci.
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Otwarte konkursy
Przypominamy o trwających obecnie naborach wniosków (wg terminów aplikowania):
1) Innovative Training Networks – granty MSCA; 13 stycznia 2015
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/10055-msca-itn-2015etn.html#tab2

2) ERC Starting Grants – 3 lutego 2015
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9064-erc-stg-2015.html

3) E-Rare-3 – 18 lutego 2015
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era-net-e-rare/aktualnosci/art,3032,e-rare-3-otwarcienaboru-wnioskow-w-konkursie-jtc-2015-ogloszenie-wstepne.html

4) 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

5) 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

6) Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, małe granty – 1 marca 2015
http://visegradfund.org/grants/small_grants/

7) EuroNanoMed II – 3 marca 2015
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/euronanomed-ii/aktualnosci/art,3041,euronanomed-iiotwarcie-naboru-wnioskow-w-6-konkursie.html

8) ERC Consolidator Grants – 12 marca 2015
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-cog.html

9) Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, granty standardowe – 15 marca 2015
http://visegradfund.org/grants/standard_grants/

10) LIDER – konkurs NCBiR – 15 marca 2015
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/lider/lider-vi-edycja/aktualnosci/art,3068,vi-edycja-programu-lider.html

11) SYMFONIA 3, ETIUDA 3 i FUGA 4 – konkursy NCN – 16 marca 2015
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-12-15-ogloszenie-konkursow

12) Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, program strategiczny – 15 kwietnia 2015
http://visegradfund.org/grants/strategic_grants/

13) 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

14) Twinning H2020-TWINN-2015 w ramach działania horyzontalnego Upowszechnianie doskonałości
i zapewnienie szerszego uczestnictwa Programu Horyzont 2020 – 7 maja 2015
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6064-h2020twinn-2015.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
mgr 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

Dział Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji

Strona 19

