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Szanowni Państwo,
Zachęcam do lektury szóstego numeru newslettera Działu Projektów,
Programów Rozwojowych i Innowacji, w którym zamieszczamy informacje na
temat wielu otwartych
konkursów, zarówno
krajowych jak
i międzynarodowych. Na stronach NCN i NCBiR zamieszczono już
harmonogramy konkursów na cały 2015 rok. Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkursy POLONIUM i Mobilność Plus.
Wkrótce można się spodziewać także kolejnych konkursów w zakresie
Zdrowia w programie ramowym HORYZONT 2020.
Polecam Państwa uwadze artykuły na temat otwartych konkursów typu ERA-NET na projekty
realizowane we współpracy międzynarodowej, a finansowane ze środków Unii Europejskiej za
pośrednictwem NCBiR – TRANSCAN-2, Infect-ERA oraz ERA-NET Neuron-2. Warto również zainteresować
się konkursami w ramach programu HORYZONT 2020, ukierunkowanymi np. na rozwój współpracy
pomiędzy nauką i przemysłem (RISE) lub też na wzmocnienie określonej dziedziny badań w naszej
instytucji (Twinning). Otwarty jest także konkurs ERC Advanced Grants, który pozwala pozyskać środki na
badania w dowolnej dziedzinie dla wybitnych naukowców.
Należy być również przygotowanym na nowe możliwości, które oferuje Komisja Europejska w ramach
Programów Operacyjnych. Już niedługo ogłoszone zostaną pierwsze konkursy w ramach POWER i POIR,
a w nich do pozyskania środki na kształcenie czy też prace badawcze realizowane we współpracy
z przemysłem.
W nowej ocenie parametrycznej jednostek jedną z głównych zmian będzie większe premiowanie udziału
jednostki w projektach naukowych, przy jednoczesnym uwzględnianiu rodzaju projektów
międzynarodowych i krajowych oraz stopnia zaangażowania poszczególnych jednostek w realizacje
danego projektu (koordynator, wykonawca). Mimo, że niewątpliwie łatwiejszy jest status Partnera, już
teraz zauważamy, że pracownicy SUM składając wnioski podejmują się bycia Koordynatorem i tworzą
własne konsorcja. Zachęcam do wielokrotnego składania wniosków, z uwzględnieniem uwag ekspertów
oceniających wnioski, gdyż tylko w ten sposób można liczyć na sukces. „Per aspera ad astram” (łac.) „Tylko ciężka praca może dać w konsekwencji pozytywne wyniki”.

Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji
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Harmonogram konkursów NCN na 2015 rok
Na stronie internetowej NCN zamieszczono harmonogram konkursów na 2015 r. NCN planuje w tym
roku otworzyć dwanaście naborów wniosków, w których naukowcy będą mogli starać się o pieniądze na
prowadzenie badań podstawowych. Będzie to dziewięć rodzajów konkursów w czterech turach:
w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu 2015 r.
Więcej informacji: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Ogłoszenie konkursów SYMFONIA 3, ETIUDA 3 i FUGA 4

Do 16 marca 2015 r. można składać do NCN 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
Informujemy, że szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w powyższych konkursach
dostępne są w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków:
SYMFONIA 3 - http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/symfonia/instrukcjasymfonia3
ETIUDA 3 – http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/etiuda/instrukcja-etiuda3
FUGA 4 – http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/fuga/instrukcja-fuga4
Zapraszamy do udziału w konkursach.
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Harmonogram konkursów NCBiR na 2015 rok
NCBR ogłosiło wstępny harmonogram naborów w konkursach
w 2015 roku obejmujący siedemnaście programów i działań,
w tym sześć nowych, finansowanych w ramach programów
operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 2020.
Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/

Nowy konkurs RISE
6 stycznia 2015 r. Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs na projekty Marii SkłodowskiejCurie Research and Innovation Staff Exchange (RISE). Są to projekty badawcze mające na celu rozwój
kadry naukowej i personelu technicznego poprzez wymianę pracowników pomiędzy instytucjami
z różnych sektorów (w Europie) oraz instytucjami znajdującymi się w UE i krajach stowarzyszonych
z programem Horyzont 2020, a tzw. „krajami trzecimi” (pozaeuropejskimi).
O grant może starać się konsorcjum złożone z minimum trzech instytucji z trzech różnych krajów (dwa
z nich muszą być krajami europejskimi). Projekty mogą trwać maksymalnie 4 lata i mogą dotyczyć
wszystkich dziedzin naukowych. Wysoko ceniona jest inter- i multidyscyplinarność oraz współpraca
pomiędzy sektorem akademickim a szeroko pojętym sektorem pozaakademickim.
Fundusze przyznawane są w formie ryczałtu na wymianę personelu naukowego i technicznego,
prowadzenie badań, szkolenia, koszty zarządzania i koszty pośrednie.
Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9079msca-rise-2015.html
Termin składania wniosków upływa 28 kwietnia 2015 r.

Granty na współpracę z krajami Azji Centralnej
W ramach projektu IncoNet CA, wspierającego współpracę pomiędzy środowiskiem naukowym z Unii
Europejskiej i krajami Azji Centralnej został otwarty konkurs na tzw. Twinning Grants. Celem grantów
jest wypracowanie długotrwałej współpracy, której wynikiem ma być wspólna aplikacja w programie
Horyzont 2020 w jednym z trzech obszarów:
1. Zmiany klimatyczne
2. Zdrowie
3. Energia
Wnioski będą przyjmowane w sposób ciągły do 31 marca 2016 r.
Więcej na temat konkursu na stronie projektu http://www.inco-ca.net/en/262.php.
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Otwarcie naboru wniosków wstępnych w konkursie JPco-fuND
Od 8 stycznia do 10 marca 2015 r. można składać wnioski na konkurs “European research projects on
neurodegenerative diseases: risk and protective factors, longitudinal cohort approaches and advanced
experimental models” organizowany w ramach programu JPco-fuND. Konkurs skupia się na
finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób neurodegeneracyjnych. Celem
konkursu jest wsparcie ambitnych, innowacyjnych, międzynarodowych oraz interdyscyplinarnych
projektów badawczych, które wniosą istotny wkład w określonym obszarze badawczym.
Konkurs obejmuje trzy tematy, jednak NCBiR, które jest jednostką finansującą polskie podmioty,
przystąpiło do tematów 2 i 3 spośród poniższych:
Topic 1: Genetic, epigenetic and environmental risk and protective factors of neurodegenerative
diseases
Topic 2: Longitudinal cohort approaches in neurodegenerative diseases
Topic 3: Advanced animal or cell experimental models of neurodegenerative diseases
Wniosek może obejmować więcej niż jeden spośród tematów do którego przystąpiła dana agencja
finansująca.
Konkursem są objęte następujące choroby neurodegeneracyjne:








Choroba Alzheimera i inne demencje
Choroba Parkinsona i inne zaburzenia związane z chorobą Parkinsona
Choroba Priona
Choroby neuronu ruchowego
Choroba Huntingtona
Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa (SCA)
Rdzeniowy zanik mięśni (SMA).

Na poniższej stronie NCBiR można sprawdzić, które kraje biorą udział w konkursie:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/jpcofund/aktualnosci/art,3114,otwarcie-naboru-wnioskow-wstepnych-w-konkursie-jpco-fund.html
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie
JPND pod następującym linkiem: https://www.pt-it.de/ptoutline/application/JPco-fuND
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych
do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Na
dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR
przeznaczyło budżet w wysokości 400 000 euro.
Link do dokumentów konkursowych:
http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/jpcofund/call-for-proposals/
Strona internetowa programu: http://www.neurodegenerationresearch.eu/
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Infect-ERA - nabór wniosków w konkursie JTC 2015
Informujemy, że do 18 marca 2015 r. (17:00 CET) trwa nabór wniosków
w ramach III międzynarodowego konkursu pn. Coordination of European funding for human infectious
diseases research, organizowanego w ramach programu Infect-ERA. Konkurs skupia się na finansowaniu
badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób zakaźnych.
Celem konkursu jest uruchomienie realizacji międzynarodowych projektów badawczych w obszarze
chorób zakaźnych człowieka. Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do przynajmniej jednego zakresu
tematycznego:



The host-pathogen interaction in regards to clinically relevant strains and the assessment of factors
influencing this interplay.
Diagnostics based on components of host-pathogen interaction, including development of markers
for a clinical and personalized setting and detection of high risk clones in various diseases.

Badania związane z HIV/AIDS, WZW B/C, malarią i gruźlicą zostały wyłączone z zakresu tematycznego
konkursu.
Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny na
stronie programu (https://www.submission-infect-era.eu/3rd-call). Wnioskodawcy, których wniosek
znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną
poproszeni przez NCBiR o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze
zamieszczonym na stronie Centrum. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach
wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500.000 euro.
Więcej informacji na stronach internetowych NCBiR: http://www.ncbr.gov.pl/programymiedzynarodowe/era-net/infect-era/aktualnosci/art,3154,infect-era-otwarcie-naboru-wnioskow-wkonkursie-jtc-2015.html oraz https://www.submission-infect-era.eu/3rd-call
Strona internetowa programu: http://www.infect-era.eu/

FAQ dla osób składających wnioski w Horyzoncie 2020
Na stronach Komisji Europejskiej utworzono oddzielną stronę zawierającą najczęściej zadawane pytania,
tzw. FAQ, z zakresu „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan” w programie Horyzont 2020:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/faqs-horizon-2020-societal-challenge-healthdemographic-change-and-wellbeing-h2020-phc-2015
Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami, a szczególnie
polecamy tę stronę osobom, które przygotowują wnioski do tematów
związanych z e-Zdrowiem (eHealth).
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ERC Advanced Grants
Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC)
ogłosiła konkurs na granty dla doświadczonych naukowców: ERC Advanced
Grants.
O granty mogą starać się doświadczeni naukowcy o uznanym dorobku
naukowym, pochodzący z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt
będzie realizowany, powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub
stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Tematykę projektu określają wnioskodawcy. Wysoko
cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych
odkryć i przełomowych wyników.
Maksymalne finansowanie grantu to 2,5 mln euro na 5 lat.
Termin składania wniosków: 2.06.2015 r.
Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015adg.html

Fundacja NUTRICIA – nabór wniosków
Fundacja NUTRICIA zaprasza naukowców do nadsyłania wniosków na
projekty badawcze oraz stypendia związane z żywieniem człowieka w
ramach konkursu grantowego na 2015 rok. W tym roku po raz kolejny
zaprasza także do składania wniosku na grant promotorski – dla
kandydatów chcących uzyskać stopień doktora. Projektowane badania powinny uwzględniać
randomizację, a badania kliniczne muszą spełniać wymóg podwójnie ślepej próby. Projekty należy
nadsyłać na wypełnionym formularzu w języku angielskim (wymagane dokumenty do pobrania ze
strony Fundacji http://fundacjanutricia.pl/granty-badawcze/). Wszystkie projekty będą poddane
szczegółowej analizie i ocenie przez członków Rady Naukowej Fundacji. Wybór projektów do
finansowania odbywa się na podstawie przygotowanej przez Radę Naukową listy rankingowej wg
kryteriów wymienionych w regulaminie.
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2015, każdy autor projektu otrzyma odpowiedź
w październiku 2015 r.
Treść ogłoszenia, aktualny formularz aplikacji, regulamin oraz pozostałe dokumenty można pobrać ze
strony Fundacji: www.fundacjanutricia.pl lub kontaktując się z Fundacją:
Fundacja NUTRICIA, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. 22 550 00 68, e-mail:
biuro@fundacjanutricia.pl
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TRANSCAN-2 - nabór wniosków w konkursie JTC 2014
Informujemy, że 15 stycznia 2015 r. otwarto I międzynarodowy konkurs
pn. Translational research on human tumour heterogeneity to overcome
recurrence and resistance to therapy, organizowany w ramach programu
TRANSCAN-2. Celem konkursu jest wsparcie realizacji międzynarodowych
projektów badawczych w obszarze onkologii. Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do przynajmniej
jednego zakresu tematycznego:
1. Development and validation of methods to investigate human tumour heterogeneity (including
heterogeneity between the primary tumour and the metastatic sites).
2. Studies on human tumour heterogeneity in order to guide therapeutic intervention and identify
new therapeutic targets.
3. Development of new precision therapeutic strategies that may prevent human tumour
recurrence or resistance to therapy by counteracting tumour heterogeneity.
Data zakończenia naboru wniosków: 16 marca 2015 r.
Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny na
stronie programu www.transcanfp7.eu.
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych
do finansowania, zostaną poproszeni przez NCBiR o przygotowanie krajowego wniosku
o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum.
Więcej informacji na stronie internetowej NCBiR:
http://www.ncbr.gov.pl/programymiedzynarodowe/era-net-co-fund/transcan-2/aktualnosci/art,3149,transcan-2-otwarcie-naboruwnioskow-w-konkursie-jtc-2014.html
oraz na stronie internetowej programu: www.transcanfp7.eu

ERA-NET Neuron II - nabór wniosków w konkursie
JTC 2015
Do 9 marca 2015 r. można składać wnioski w ramach
IV międzynarodowego konkursu European Research Projects on
Neurodevelopmental Disorders organizowanego w ramach programu
ERA-NET Neuron II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu
neurologii.
Celem konkursu jest wsparcie realizacji międzynarodowych projektów badawczych w obszarze
neurologii. Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do przynajmniej jednego zakresu tematycznego:



badania patogenezy i etiologii chorób neurologicznych,
badania kliniczne, uwzględniające nowe metody diagnostyki, strategie leczenia i procedury
rehabilitacyjne chorób neurologicznych.
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Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny na
stronie programu http://www.neuron-eranet.eu/en/581.php.
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych
do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie
i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów
w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500.000 euro.
Więcej informacji na stronie internetowej NCBiR:
http://www.ncbr.gov.pl/programymiedzynarodowe/era-net/neuron-ii/aktualnosci/art,3151,era-net-neuron-ii-otwarcie-naboruwnioskow-w-konkursie-jtc-2015.html.
Szczegółowe informacje na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania)
dostępne są na stronie programu: http://www.neuron-eranet.eu

Praca w instytutach badawczych KE
Komisja Europejska zaprasza do pracy we Wspólnym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC).
Aktualnie otwarty pierwszy nabór ma na celu utworzenie bazy danych kandydatów, spośród których
będą rekrutowani pracownicy naukowi do poniższych Instytutów JRC:









Instytut Materiałów Referencyjnych i Pomiarów, Geel, Belgia;
Instytut Pierwiastków Transuranowych, Karlsruhe,
Niemcy;
Instytut ds. Energii i Transportu, Petten, Holandia;
Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli, Ispra,
Włochy;
Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju, Ispra,
Włochy;
Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumentów, Ispra, Włochy;
Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych, Sewilla, Hiszpania;
oraz do jednostek zarządzających JRC w Brukseli i Isprze.

Poszukiwani kandydaci powinni mieć obywatelstwo UE, stopień doktora lub odpowiednie
doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków będzie obejmował – oprócz prowadzenia badań – np.
utrzymywanie kontaktów z organami krajowymi i regionalnymi zajmującymi się nauką i badaniami w UE,
uczestniczenie w komisjach oceniających projekty badawcze, analiza polityk UE, czy przygotowywanie
sprawozdań naukowych i artykułów.
Więcej informacji na stronie https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/functiongroup-iv-researchers
Informacje o naborze w języku polskim:
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/jrc-research-fgiv-contract-staff-2015-selection_pl.pdf
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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.
Pełna informacja o konkursie wraz z dokumentacją konkursową znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6064h2020-twinn-2015.html

VI edycja Programu LIDER - konkurs dla młodych naukowców
Od 15 stycznia 2015 do 15 marca 2015 trwa 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.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/lider/lider-viedycja/aktualnosci/art,3068,vi-edycja-programu-lider.html
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Współpraca w ramach programu POLONIUM
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
wraz z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań zapraszają do podejmowania współpracy w ramach
programu POLONIUM na lata 2016-2017. Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między
polskimi i francuskimi zespołami badawczymi.
W ramach Programu POLONIUM środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty
badawcze przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów).
Współpraca badawcza uzgodniona między zespołami może być finansowana przez Strony w okresie do
dwóch lat.
W Polsce projekty wymiany osobowej POLONIUM finansowane są ze środków przekazywanych
jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW
nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację tych projektów. Równolegle
prowadzone są nabory na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych HARMONIA, realizowane
we współpracy międzynarodowej, które prowadzi Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.
Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową,
przy czym dla niniejszego konkursu Strony uzgodniły przyjęcie następujących preferencji tematycznych
(wynikających z Francusko-Polskiego Partnerstwa Strategicznego):









energia,
fizyka nuklearna, astronomia, kataliza,
zrównoważony rozwój,
rolnictwo i bezpieczeństwo żywności,
nano- i biotechnologie,
nauki o życiu,
medycyna, a szczególnie badania nad rakiem,
technologie informacyjne i komunikacyjne.

Udział w projekcie młodych badaczy, studentów, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały tytuł
doktora, będzie działał na korzyść aplikujących. Dwustronna Komisja zwróci także szczególną uwagę na
projekty prezentujące potencjał dla rozwoju współpracy w ramach inicjatyw UE.
Koordynatorzy francuscy dokonują zgłoszenia w Campus France we Francji. We wszystkich przypadkach,
nawet jeśli w projekcie uczestniczy więcej niż jeden zespół badawczy, należy wyznaczyć jednego
koordynatora projektu po stronie polskiej i jednego po stronie francuskiej.
Więcej
informacji
oraz
formularz
zgłoszenia
dostępne
na
stronie
MNiSW:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-ramach-programupolonium-na-lata-2016-17.html.
Ostateczny termin składania wniosków mija 29 maja 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).
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IV edycja konkursu Mobilność Plus
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór wniosków w ramach IV edycji konkursu Mobilność
Plus. Wnioski można składać do 15 kwietnia 2015 r. Celem konkursu jest finansowanie zagranicznych
pobytów uczestników programu w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych
realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych przez pracowników naukowych i doktorantów,
którzy nie ukończyli 35. roku życia. Wsparcie jest udzielane we wszystkich dziedzinach nauki.
Zgodnie z informacjami MNiSW w ramach konkursu Mobilność Plus można pozyskać następujące środki:




w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której
lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;
w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości
(...) jeśli nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za pracę z innych źródeł;
w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika
programu w miejscowości, o której mowa w punkcie pierwszym.

Zagraniczny wyjazd może trwać od 6 do 36 miesięcy. Laureaci konkursu będą mieli zapewnione pokrycie
kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego. Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu
uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 listopada 2015 r.
Więcej informacji na stronie http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-wramach-programu-pod-nazwa-mobilnosc-plus-iv-edycja.html
Złożenie wniosku potwierdza kierownik jednostki naukowej poprzez złożenie oświadczenia. W danej
edycji konkursu wnioskodawca może złożyć na jednego młodego naukowca tylko jeden wniosek.

Badania kliniczne w H2020 – webinarium 18 marca 2015 r.
Informujemy o możliwości udziału w bezpłatnym webinarium nt. badań klinicznych w programie
HORYZONT 2020, które odbędzie się 18 marca 2015 r. o godz. 10.00. Webinarium jest skierowane
w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw i instytutów badawczych zainteresowanych
złożeniem wniosków, które obejmują badania kliniczne w projektach Horyzontu 2020.
Udział w wydarzeniu jest możliwy wyłączenie po uprzedniej rejestracji:
http://www.fitforhealth.eu/event-created/webinar-clinical-trials-horizon-2020-projects

POWER I POIR, czyli nowe możliwości pozyskania środków na projekty
Komisja Europejska zaakceptowała już wszystkie programy na nową perspektywę 2014-2020, jednak
harmonogram konkursów nie jest jeszcze znany. Na chwilę obecną ogłoszono jedynie konkurs
w Programie Polska Cyfrowa. Najistotniejszymi programami z punktu widzenia jednostek naukowobadawczych oraz uczelni będą programy:
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PO IR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Jest programem finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Na jego realizację przeznaczono ok.
8,6 mld euro z Funduszy Europejskich. Najważniejszym jego założeniem jest dofinansowanie projektów
badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy
z sektorem nauki (konsorcja) – oraz wdrożenia ich wyników na rynek. Dofinansowany zostanie cały
proces powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczych (w tym
przygotowanie prototypu) aż po wprowadzenie go na rynek. Preferowane będą przedsięwzięcia
wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje.
Celem realizowanym w ramach IV Osi Priorytetowej POIR jest „Zwiększenie Potencjału NaukowoBadawczego” (ok. 1,22 mld euro z funduszy unijnych - 14,20 % budżetu PO IR)
Przykładowe typy projektów to: finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwój
nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, wsparcie powstawania międzynarodowych agend
badawczych, zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.
PO WER Program Wiedza Edukacja Rozwój
W programie przeznaczono środki na aktywizację zawodową osób młodych (15-29 lat), reformy polityk
publicznych w obszarze rynku pracy, gospodarki i edukacji, rozwój szkolnictwa wyższego, wyższą jakość
usług służby zdrowia i programy profilaktyczne oraz na innowacje społeczne i współpracę
ponadnarodową (4,65 mld euro z UE i Inicjatywy na Rzecz Zatrudnienia Osób Młodych). Wsparcie
programu będzie komplementarne do działań realizowanych na poziomie regionalnym.
W ramach III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” (Priorytet Inwestycyjny
10II) wyszczególniono następujące cele:
1. Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających
potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
2. Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.
3. Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji
na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców.
4. Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Środki z UE dla przemysłu współpracującego z instytucjami naukowymi
W kwietniu i maju 2015 r. ogłoszone zostaną nowe konkursy dla przedsiębiorców w ramach budżetu
unijnego na lata 2014-2020. Dofinansowanie, które nastąpi w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój (POIR), mogą uzyskać głównie mikro, małe i średnie firmy oraz start-upy, ale także
jednostki naukowe i instytucje otoczenia biznesu. Jedną z instytucji pośredniczących, odpowiedzialną za
wdrażanie programu będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które będzie realizowało konkursy:
Innolot, Innomed, Demonstrator oraz działania 1.1.
W konkursach tych niezbędna będzie współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi, dlatego już
teraz warto tworzyć konsorcja i opracować podstawowe założenia projektów. Priorytetem będzie
wdrażanie rozwiązań innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie. Konkursy adresowane będą do
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tych przedsiębiorstw, które poprzez inwestycje, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów lub
usług czy współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi zamierzają zdobyć nowe rynki i ulepszyć
swoje produkty.
W ramach działania 1.1. POIR, w których nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym do końca 2015 r.,
na wsparcie będą mogły liczyć tylko obszary gospodarki określane mianem inteligentnych specjalizacji,
czyli te, w których mieści się największy potencjał rozwojowy, np. „zdrowe społeczeństwo”.
W kwietniowym konkursie, skierowanym do MSP rozpoczynających lub rozwijających działalność
badawczo-rozwojową, będzie można sfinansować fazę badań oraz etap prac rozwojowych.
Bezpośrednim efektem projektów ma być transfer opracowanego innowacyjnego rozwiązania do
działalności gospodarczej. Drugi typ projektów będzie dotyczył realizacji przez przedsiębiorstwo lub
konsorcjum przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych związanych z wytworzeniem instalacji
pilotażowej lub demonstracyjnej. Prace B+R będą mogły być przeprowadzone przez samo
przedsiębiorstwo lub też zlecone jednostkom naukowym lub sieciom naukowym.
Współpraca z sektorem nauki będzie również mile widziana w przypadku konkursów Innomed czy
Demonstrator, w których pierwszy etap projektów obejmuje badania przemysłowe, za które mogą
odpowiadać jednostki naukowo-badawcze lub wyspecjalizowane działy B+R w przedsiębiorstwach. Drugi
etap realizacji tych projektów to prace rozwojowe, czyli opracowanie prototypu, tworzenia planów,
testowanie nowych projektów/usług czy też uruchamianie produkcji eksperymentalnej.

Konkurs JPI HDHL (A Healthy Diet for a Healthy Life)
Narodowe Centrum Nauki informuje, że 30 marca 2015 r. konsorcjum JPI HDHL (JPI A Healthy Diet for
a Healthy Life), do którego należy NCN, ogłosi konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pt.
„Nutrition and Cognitive Function” (NutriCog). Tematyka konkursu będzie dotyczyć współzależności
diety i funkcji poznawczych i obejmie m.in. następujące zagadnienia:






Mechanistic / experimental research (in vitro, animal and/or human studies) focusing on how dietary
factors interrelate with cognitive functions and processes.
Translational research (animal and/or human studies) delivering the physiological basis for the
development of effective strategies to influence dietary behaviour and/or to improve cognitive
function and performance.
Epidemiological research elucidating the relationship between diet and cognitive function across the
life course, exclusively based on existing cohorts or other on-going epidemiological studies.
Pilot and/or proof of principle studies for interventions in humans, to develop new strategies for the
maintenance and promotion of cognitive function and/or healthy dietary habits during the lifespan.

Wnioski będzie można składać do 8 czerwca 2015 r.
Wymogiem konkursu będzie realizacja projektów przez partnerów z co najmniej trzech spośród krajów
wchodzących w skład konsorcjum JPI HDHL.
Więcej informacji wkrótce na stronie konsorcjum:
http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/news/177-call-for-proposals-nutrition-andcognitive-function.
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Planowane otwarcie naboru wniosków w II konkursie programu JPI AMR
NCBiR
informuje,
że
17
marca
2015
r.
otwarty
zostanie
nabór
wniosków
w ramach II międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu JPI AMR. Konkurs
skupia się na finansowaniu badań obejmujących temat Repurposing of neglected antibiotics and
characterising antibiotics or antibiotic and non-antibiotic combinations to overcome bacterial antibiotic
resistance.
Więcej informacji na stronie:
http://www.jpiamr.eu/activities/pre-call-announcement-2/
Nabór wniosków wstępnych będzie prowadzony do 12 maja 2015 r.
Wszelkie informacje o konkursie będą dostępne w dniu ogłoszenia konkursu na stronach:
www.ncbr.gov.pl oraz www.jpiamr.eu

Jak rozmawiać żeby dobrze leczyć? Warsztaty komunikacji i staże dla
przyszłych lekarzy
Zapraszamy do udziału w warsztatach i stażu studentów VI roku kierunku lekarskiego Wydziału
Lekarskiego w Katowicach i Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, którzy:



chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie komunikacji klinicznej,
interesują się zajęciami prowadzonymi metodą symulacji
medycznej.

Termin warsztatów: do czerwca 2015 r.
Miejsce: Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, ul. Medyków 8b,
Katowice.
Termin stażu: lipiec–sierpień 2015 r.
Miejsce: oddziały pediatryczne/ginekologiczne/hospicja.
Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin warsztatów i stażu, wprowadzony zarządzeniem Rektora nr
23/2015, dostępne są od 13.02.2015 r. pod adresem: www.cdism.sum.edu.pl/Projekt/projekt1.aspx
Udział w warsztatach i stażu będzie, na życzenie studenta, wyszczególniony w suplemencie do dyplomu.
Szczegóły: www.cdism.sum.edu.pl
Projekt "Jak rozmawiać żeby dobrze leczyć? Warsztaty komunikacji i staże dla przyszłych lekarzy"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
www.efs.gov.pl
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ
W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI
UNII EUROPEJSKIEJ

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W III ETAPIE
Rekrutacji przedszkoli w ramach projektu „DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY”,
który trwa od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku
INFORMACJA O PROJEKCIE
Projekt jest skierowany do wszystkich placówek, które prowadzą edukację przedszkolną dzieci.
Celem projektu jest poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 2-7 lat.
Więcej informacji na głównej stronie Projektu www.zebymalegodziecka.pl
JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU
Rejestracja
w
systemie
elektronicznym
jest
dostępna
na
stronie
internetowej
www.zebymalegodziecka.pl (zakładka ZGŁOŚ UDZIAŁ W PROJEKCIE). Po rejestracji wydrukowany
i podpisany formularz zgłoszeniowy przedszkola należy przesłać pocztą na adres biura Projektu: Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice (z dopiskiem: Zgłoszenie
do Projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”).
Formularz zgłoszeniowy nauczyciela można pobrać po zalogowaniu się na www.zebymalegodziecka.pl
w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA. Prosimy o jego przesłanie do biura Projektu wraz z formularzem
zgłoszeniowym przedszkola.
Rekrutacja prowadzona jest w oparciu Regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej
www.zebymalegodziecka.pl po zalogowaniu się.
Wyniki Rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Projektu w kwietniu br. po posiedzeniu
Komisji Rekrutacyjnej.
KORZYŚCI
W wyniku Rekrutacji na postawie uzyskanych punktów placówka może być zakwalifikowana do jednego
z dwóch rodzajów edukacji:
Edukacja bezpośrednia:
 zajęcia dla dzieci w siedzibie placówki z udziałem nauczycieli
 przekazanie zestawów do higieny jamy ustnej dla dzieci oraz materiałów edukacyjnych dla
placówki
 prelekcja dla rodziców wraz z przekazaniem materiałów informacyjnych
 certyfikat potwierdzający uczestnictwo placówki w Projekcie
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Edukacja pośrednia:
 szkolenie dla nauczycieli
 przekazanie zestawów do higieny jamy ustnej dla dzieci oraz materiałów edukacyjnych dla
placówki oraz rodziców
 certyfikat dla nauczyciela
Zestaw materiałów informacyjno-edukacyjnych dla placówki zawiera: maskotkę, puzzle, grę planszową,
czasomierz, scenariusze zajęć dla nauczycieli.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Informacje o Projekcie na profilu Facebook’a
https://www.facebook.com/ZebyMalegoDziecka
oraz na stronie wydarzenia na Facebook’u
https://www.facebook.com/events/432679453563449/?ref_dashboard_filter=upcoming

Kontakt z nami:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dział Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji
ul. Poniatowskiego 15
Katowice 40-055
tel. 32 208 36 92
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Otwarte konkursy
Przypominamy o trwających obecnie naborach wniosków (wg terminów aplikowania):
1) ERA-NET Neuron-II – 9 marca 2015
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/neuron-ii/aktualnosci/art,3151,era-net-neuron-iiotwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-jtc-2015.html.

2) JPco-fuND – choroby neurodegeneracyjne – 10 marca 2015
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/jpco-fund/aktualnosci/art,3114,otwarcie-naboruwnioskow-wstepnych-w-konkursie-jpco-fund.html

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

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

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

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

7) TRANSCAN-2 – 16 marca 2015
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/transcan-2/aktualnosci/art,3149,transcan-2otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-jtc-2014.html

8) Infect-ERA – 18 marca 2015
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/infect-era/aktualnosci/art,3154,infect-era-otwarcienaboru-wnioskow-w-konkursie-jtc-2015.html

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

10) 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

11) RISE – konkurs w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie programu HORIZON 2020 – 28 kwietnia
2015
12) 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

13) ERC Advanced Grants – 2 czerwca 2015
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-adg.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
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