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Szanowni Państwo,
Przesyłam siódmy numer newslettera Działu Projektów, Programów
Rozwojowych i Innowacji, w którym znajdą Państwo informacje na temat
otwartych konkursów na projekty badawcze krajowe i międzynarodowe,
a także możliwości aplikowania o zagraniczne stypendia naukowe.
Wśród najnowszych osiągnięć pracowników naszej Uczelni należy wymienić
dwa zwycięskie projekty: Pani dr n. med. Anna Nowińska otrzymała
dofinansowanie w konkursie SONATA 8, natomiast Pan dr hab. n. biol.
Mariusz Cycoń w konkursie OPUS 8. Trwa również etap przygotowywania
Umowy Grantowej na realizację projektu o akronimie JANPA, kierowanego przez Panią dr hab. n. med.
Elżbietę Grochowską-Niedworok, który będzie realizowany w ramach tzw. Joint Actions III Programu
Zdrowia Unii Europejskiej. Z kolei zespół Pana dr n. hum. Piotra Romaniuka otrzymał dofinansowanie do
grantu składanego w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego we współpracy z Fundacją
na Rzecz Promocji Nauki i Rozwoju TYGIEL.
Zachęcam do składania wniosków o granty krajowe na badania podstawowe finansowane przez NCN.
Obecnie otwarte są trzy konkursy, ale z harmonogramu NCN wynika, że wkrótce będą ogłoszone kolejne
konkursy. NCBiR z kolei ogłosił kilka konkursów na granty międzynarodowe, jak również nowe konkursy
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Warto też zwrócić uwagę na
trwający III nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu
Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia.
Statystyki konkursów składanych w ramach Programu HORYZONT 2020 w roku 2014 w zakresie Zdrowia,
choć jeszcze niepełne, wskazują na niski wskaźnik sukcesu polskich jednostek aplikujących o granty.
Waha się on od ok. 7% w przypadku konkursów jednoetapowych do ok. 9% w przypadku konkursów
dwuetapowych. Jeszcze gorzej wyglądają wyniki prestiżowych grantów ERC, których Polakom do tej pory
nie udało się pozyskać.
W bieżącym numerze naszego newslettera zamieszczamy najnowsze informacje na temat planowanych
konkursów w ramach programu HORYZONT 2020. Już teraz warto zastanowić się nad możliwościami
aplikowania i zawiązywaniem konsorcjów międzynarodowych. Zachęcam do udziału w spotkaniach
brokerskich i dniach informacyjnych organizowanych przez Komisję Europejską lub inne instytucje,
a także w warsztatach pisania wniosków, organizowanych bezpłatnie przez Krajowy i Regionalny Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. Zapraszam do odwiedzania strony internetowej
oraz do bezpośredniego kontaktu z naszym Działem Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji
w celu uzyskania informacji o bieżących spotkaniach i szkoleniach.
Już teraz życzę Państwu dobrego odpoczynku tak, aby po wakacjach nie brakowało sił i pomysłów na
nowe granty.
Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji
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Zwycięskie granty w NCN
11 maja 2015 r. NCN opublikował listę rankingową projektów, które otrzymały dofinansowanie
w ramach konkursów OPUS 8, SONATA 8 i PRELUDIUM 8. Z przyjemnością informujemy, iż wśród
zwycięskich grantów znalazły się dwa projekty pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach:
Mikrobiologiczny rozkład antybiotyków oraz ich wpływ na funkcjonalną, strukturalną i genetyczną
różnorodność zespołów mikroorganizmów glebowych
Kierownik projektu: dr hab. n. biol. Mariusz Cycoń, Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii, Wydział
Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Konkurs: OPUS 8
Celem projektu będzie ocena zagrożeń wynikających z przedostawania się antybiotyków oraz
antybiotykoopornych szczepów bakterii do środowiska glebowego. Postawione hipotezy będą
weryfikowane poprzez następujące cele badawcze:
(1) izolacja z gleb i osadów ściekowych szczepów bakterii opornych na wybrane antybiotyki, które
w największych stężeniach przedostają się do ścieków,
(2) ocena potencjału degradacyjnego tych szczepów w stosunku do wybranych antybiotyków,
(3) wyznaczenie biomasy mikroorganizmów oraz funkcjonalnej, genetycznej i strukturalnej
bioróżnorodności zespołów mikroorganizmów w glebie, do której wprowadzono antybiotyki i/lub
szczepy bakterii zdolnych do ich rozkładu,
(4) ustalenie szlaków rozkładu wybranych antybiotyków przez wyselekcjonowane mikroorganizmy.
Uzyskane w trakcie projektu wyniki znacznie poszerzą wiedzę na temat zdolności bakterii do degradacji
antybiotyków oraz losów tych związków w glebie. Wprowadzenie do gleby szczepów bakterii opornych
na antybiotyki i wykazujących zdolności do ich degradacji pozwoli na ocenę zmian w aktywności,
strukturze i bioróżnorodności autochtonicznych zespołów mikroorganizmów glebowych. Wyniki tych
badań mogą być przydatne do opracowania działań, które przyczynią się do zahamowania
rozprzestrzeniania się antybiotykooporności wśród mikroorganizmów zasiedlających glebę. Potencjał
mikroorganizmów zdolnych do degradacji antybiotyków mógłby zostać wykorzystany w oczyszczalniach
ścieków w procesach oczyszczania ścieków z tych związków przy zastosowaniu metody bioaugmentacji.
Analiza feotypowo-genotypowa pacjentów z dystrofiami rogówki pochodzących z populacji polskiej
Kierownik projektu: dr n. med. Anna Nowińska, Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Lekarski
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Konkurs: SONATA 8
Celem projektu jest opisanie cech morfologicznych dystrofii rogówki - charakteru depozytów,
keratometrii przedniej i tylnej powierzchni rogówki, morfologii
warstw rogówki z użyciem
nieinwazyjnych metod obrazowania – dokumantacji fotograficznej, optycznej tomografii koherentnej,
mikroskopii konfokalnej dostarczy nowych cennych danych w kontekście wpływu dystrofii rogówki na
strukturę rogówki.
Określenie występujących mutacji w populacji polskiej pozwoli na analizę korelacji genotyp-fenotyp dla
wybranych dystrofii rogówki.
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Stworzenie bazy pacjentów o znanym fenotypie i genotypie pozwoli na wyodrębnienie grupy pacjentów
do ewentualnego włączenia do badań nad leczeniem opartym na terapii genowej. Ma to potencjalne
znaczenie społeczne oraz ekonomiczne.
Śledzenie cech morfologicznych rogówki w odstępach czasowych pozwoli na określenie dynamiki
rozwoju choroby dla poszczególnych dystrofii oraz pozwoli na stworzenie bazy pacjentów o określonej
diagnozie w celu wieloletniej kontynuacji badania morfologicznego rogówki.

Szkolenie nt. składania wniosków do NCN
Uprzejmie informujemy, iż dnia 2.06.2015 r. o godzinie 10.00
w sali 114 Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbędzie się spotkanie
dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych składaniem
wniosków o finansowanie projektów badawczych w Narodowym
Centrum Nauki w Krakowie. Spotkanie poprowadzi pracownik
NCN Pani dr Laura Bandura-Morgan koordynatorka dyscyplin
w dziale nauk o życiu. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie internetowej SUM:
http://sum.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/dzial-ds-programow-miedzynarodowych/2962-grantynarodowego-centrum-nauki-zaproszenie-na-spotkanie.

Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach
badawczych Unii Europejskiej
28 marca br. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór wniosków do II edycji programu
„Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”.
Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o realizację projektów
w ramach programów badawczych Unii Europejskiej, w tym m.in. w HORIZON 2020. Wsparcie jest
skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym
projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum.
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na pokrycie planowanych kosztów
przygotowania wniosku projektowego albo refundację kosztów przygotowania wniosku
projektowego złożonego do programu badawczego Unii Europejskiej, jeżeli wniosek ten uzyskał liczbę
punktów powyżej progu (threshold) wyznaczonego przez Komisję Europejską lub inny upoważniony
przez nią podmiot.
Kosztami kwalifikującymi się do finansowania są:





koszty przeprowadzenia dodatkowego rozpoznania w przedmiocie planowanego tematu wniosku
projektowego,
koszty przygotowania (napisania) wniosku,
koszty uczestnictwa wnioskodawcy w konferencjach,
koszty organizacji spotkań roboczych konsorcjum.

W 2015 roku nabór wniosków w ramach programu będzie trwał do 31 grudnia 2015r. i ma charakter
ciągły. Zasady naboru wniosków określone są w ogłoszeniu:
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_03/ed58064bd214a1348514a2907f827178.pdf
Wnioski o przyznanie środków finansowych oceniane są przez Interdyscyplinarny zespół do spraw
działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą na podstawie kryteriów określonych
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w ogłoszeniu.
Więcej
informacji,
w
tym
dokumentacja
konkursowa
na
stronie:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/program-granty-na-granty-wsparcie-polskich-koordynatoroww-programach-badawczych-unii-europejskiej-nabor-wnioskow-w-ramach-ii-edycji.html

Eksperci poszukiwani
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego tworzy bazę ekspertów programu „Granty na granty”,
oceniających wnioski składane do konkursów europejskich. Ustanowiony przez MNiSW program „Granty
na Granty” wspiera jednostki naukowe, które chcą realizować europejskie projekty badawcze i pełnić
w nich rolę koordynatora.
Wnioskodawcy mogą uzyskać środki finansowe na działania związane z przygotowaniem wniosku
projektowego w konkursach ogłoszonych przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią
podmiot, w tym na refundację poniesionych kosztów. Istotnym elementem oferowanego w ramach
programu wsparcia jest możliwość konsultacji wniosku projektowego przygotowywanego na konkurs
ogłaszany przez Komisję Europejską z dwoma ekspertami, posiadającymi doświadczenie w ocenie
aplikacji do konkursów europejskich i będących specjalistami w danej dziedzinie.
Zachęcamy do rejestrowania się w nowo powstałym portalu http://gng.kpk.gov.pl. W ten sposób będzie
można wspierać swoją wiedzą innych naukowców przygotowujących wnioski projektowe na konkursy
ogłaszane przez Komisję Europejską.

Zdrowie w programie HORYZONT 2020 - tematyka konkursów na lata
2016/2017
W najbliższym czasie ogłoszone zostaną nowe dokumenty konkursowe, w tym tzw. Work Programmes
zawierające tematy konkursów na lata 2016 i 2017. Już teraz wiadomo, że zagadnienia będą bardzo
szerokie, nie będzie w nich bezpośrednich aspektów klinicznych, za wyjątkiem chorób zakaźnych. Duże
znaczenie będzie miała tematyka ICT w zdrowiu, a wszystkie konkursy będą miały tryb jednoetapowy.
Główne cele w zakresie zdrowia to:



poprawa zdrowia i dobrostanu wszystkich obywateli (dzieci, dorosłych i ludzi starszych) przez
cały czas ich życia,
zapewnienie wszystkim obywatelom gospodarczo zrównoważonych i innowacyjnych systemów
opieki zdrowotnej wysokiej jakości.

Obszary tematyczne:







Zrozumienie zdrowia, dobrostanu i procesów chorobowych
Zapobieganie chorobom
Leczenie i zarządzanie chorobami
Aktywne starzenie się i zarządzenie swoim zdrowiem
Metody i dane ICT dla Zdrowia
Świadczenie opieki zdrowotnej; zintegrowana opieka

Główne wyzwania:





Starzejące się społeczeństwo
Wzrastające obciążenie chorobami
Wzrost kosztów opieki zdrowotnej
Spadek efektywności naukowo-innowacyjnej przemysłu z obszaru medycznego
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Promowana będzie tematyka zdrowego starzenia się i spersonalizowanej opieki zdrowotnej. Konkursy
ogłaszane będą w trzech kategoriach:
H2020-PM-2016/2017 Personalised Medicine
H2020-HCO-2016/2017 Co-ordination activities – działania wspierające
HOA Other Actions
Podajemy wstępne informacje nt. tematyki konkursów 2016/2017 (RIA – Research and Innovation
Activity; EJP – European Joint Programme; CNECT - Communications Networks, Content & Technology):
Zrozumienie zdrowia, dobrostanu i procesów chorobowych:
2016 – Multi omics for personalised therapies [RTD] - RIA
2017- New paradigms in patient stratification [RTD] - RIA
2016 – Diagnostic characterisation of rare diseases - RIA
2016 - Networking and optimising the use of population cohorts at EU level [RTD] – RIA
Zapobieganie chorobom:
2016 - The European Human Biomonitoring Initiative [RTD] – EJP
2016 - Vaccine development for malaria and/or neglected infectious diseases [RTD] - RIA
2017 - Promoting mental health and well-being in the young [RTD] – RIA
Leczenie i zarządzanie chorobami:
2017 - New therapies for rare diseases [RTD] - RIA
2016 - New therapies for chronic diseases [RTD] - RIA
2017 - Comparing the effectiveness of existing healthcare
interventions in the adult population [RTD] - RIA
2016+2017 - Clinical research on regenerative medicine [RTD] - RIA
2016+2017 - Cell technology in medical applications [RTD - SME
Instrument] [phase 1 and 2]
12 – 2016: Clinical research for the validation of biomarkers and/or
diagnostic medical devices [RTD – SME Instrument] [phase 2 only]
Aktywne starzenie się i zarządzenie swoim zdrowiem:
2016 + 2017 - Support for European eHealth SMEs [CNECT- SME
Instrument]
2016 + 2017 - Support for European eHealth SMEs [CNECT- SME Instrument]
2016-2017- ICT solutions for Active and Healthy Ageing based on open platforms [CNECT- SME
Instrument]
2016 – PCP - eHealth innovation in empowering the hospitalised patient [CNECT]
2016- PPI for deployment and scaling up of ICT solutions for active and healthy ageing [CNECT]
2016 - EUJ X – 2016: Novel ICT Robotics based solutions for active and healthy ageing at home or in care
facilities such as ambient assisted living facilities, nursing homes, etc. [CNECT]
2017- Personalised coaching for well-being of older persons [CNECT] – RIA
Metody i dane:
2017- In-silico trials for developing and assessing biomedical products [CNECT] - RIA
2016 - Increasing digital security of health related data on a systemic level [CNECT] - RIA
2017 - Personalised computer models and in-silico systems for well-being [CNECT] - RIA
2016 - Big Data supporting Public Health policies [CNECT] - RIA
2017 - PPI for uptake of standards for the exchange of digitalised healthcare records [CNECT]
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Świadczenia opieki zdrowotnej; zintegrowana opieka:
2016- Implementation research for scaling-up of evidence based innovations and good practice [RTD] RIA
2016 - Valorisation of FP7 Health and H2020 SC1 research results [RTD]
2016 - Standardisation of pre-analytical and analytical procedures for in vitro diagnostics in personalised
medicine [RTD]
2017 - To implement the Strategic Research Agenda on Personalised Medicine [RTD] – ERA-NET
2016 - Towards globalisation of the Joint Programming Initiative on Antimicrobial resistance [RTD]
2016 - Coordinating personalised medicine research [RTD]
2016 - Towards an ERA-NET on public health research [RTD]
2017 - Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) [RTD]
2016 - EU m-health hub including evidence for the integration of mHealth in institutional care [CNECT]
2016 - Support for Europe’s leading Health ICT SMEs [CNECT]
2016 - Coordinated Action to support the recognition of Silver Economy opportunities arising from
demographic change [CNECT]
2016 - Digital health literacy and workforce IT skills [CNECT]
2016 - EU-US interoperability roadmap [CNECT]
2016 - EU eHealth Interoperability conformity assessment [CNECT]
2016 – Standardisation needs in the field of ICT for Active and Healthy Ageing [CNECT]
Uwaga! Po wakacjach planowane są ważne wydarzenia, na których zostaną ogłoszone tematy nowych
konkursów i będzie możliwość nawiązania współpracy do nowych projektów w zakresie Zdrowia:
17.09.2015 – Health Brokerage event, Bruksela
18.09.2015 - Health InfoDay, Bruksela
29.09.2015 – Dzień Informacyjny Zdrowie H2020, Warszawa
20-22.10.2015 – ICT InfoDay and brokerage event, Lizbona

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 – warsztaty
Zachęcamy do udziału w warsztatach organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów
Badawczych Unii Europejskiej w dniu 18 czerwca 2015 r. Warsztaty dotyczyć będą przygotowywania
wniosku w programie Horyzont 2020 na przykładzie priorytetu „Zdrowie, zmiany demograficzne
i dobrostan”.
Spotkanie odbędzie się w Instytucie Maszyn Matematycznych przy ul.
Krzywickiego 34 w Warszawie w godzinach od 10:00 do 15:30 w sali 120
na I piętrze.
Zakres tematyczny:
- możliwości dla Naukowców i MŚP w Horizon 2020,
- dokumentacja konkursowa Participant Portal – rodzaje projektów,
- kryteria formalne oceny wniosków, konkursy jedno i dwuetapowe,
- oraz elementy dobrego wniosku: projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne na przykładzie
priorytetu: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan, formularze administracyjne A oraz część
merytoryczna B.
Liczba miejsc ograniczona do 30 osób. Na warsztaty obowiązuje rejestracja przez stronę KPK
http://www.kpk.gov.pl/?event=elementy-dobrego-wniosku-w-horizon-2020-2
Osoba kontaktowa – Joanna Niedziałek: joanna.niedzialek@kpk.gov.pl
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Otwarcie pierwszego konkursu polsko-tureckiego
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji
(TÜBİTAK) ogłosiły konkurs na wspólne projekty w obszarach:





ICT
Health and life sciences
Food
Energy

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2015 r.
NCBR przeznacza kwotę 4 000 000 zł na dofinansowanie
projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane
do finansowania w procedurze konkursowej.
Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa na stronie http://www.ncbr.gov.pl/programymiedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/turcja/aktualnosci/art,3240,otwarcie-pierwszego-polskotureckiego-konkursu.html

III nabór wniosków w ramach FWD PL07
Trwa III nabór wniosków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Operacyjnego PL07 Poprawa i lepsze
dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych.
Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się
i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami
i podmiotami z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein). Działania podejmowane
w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL07, którym jest poprawa zdrowia publicznego
i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.
Wnioski mogą składać wszystkie polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe
będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym, w tym:







podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze
środków publicznych oraz ich organy założycielskie, w tym:
podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe świadczące usługi
zdrowotne finansowane ze środków publicznych,
instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia,
uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą
w zakresie nauk medycznych,
domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty założycielskie,
organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia.

Partnerami z Państw – Darczyńców mogą być publiczne i prywatne instytucje, jak również organizacje
pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające w interesie publicznym w sektorze zdrowia.
Nabór projektów FWD do programu odbywa się w okresie od 16.03.2015 r. do 30.06.2015 r. do
godz. 16:15 lub zakontraktowania całej dostępnej alokacji wskazanej w pkt. 4. Termin odnosi się do
dokumentacji składanej w wersji papierowej i elektronicznej.
Więcej informacji na stronie http://www.fbr.zdrowie.gov.pl/fbr_zdrowie/index.php?page=iii-naborw-ramach-fwd-pl07
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OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9
Do 16 czerwca 2015 r. można składać wnioski na 3 konkursy ogłoszone przez Narodowe Centrum Nauki
w zakresie badań podstawowych:




OPUS 9 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus-16-03-2015
PRELUDIUM 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
nieposiadające stopnia naukowego doktora
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-16-03-2015
SONATA 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
posiadające stopień naukowy doktora
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-16-03-2015

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Radę Narodowego Centrum Nauki:
1. ograniczenia w występowaniu z wnioskiem opisane w rozdziale VIII "Regulaminu przyznawania
środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów
badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich"
2. zasady konstruowania kosztorysu, w tym dotyczące wynagrodzeń wskazane w załączniku nr 4 do ww.
regulaminu.
Osoby przygotowujące wnioski lub mające jakiekolwiek wątpliwości przy ich opracowywaniu, zachęcamy
do kontaktu z Panią Joanną Malczyńską z Działu Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji SUM,
e-mail: jmalczynska@sum.edu.pl, tel. 32 208 36 44.

Zawieszenie ograniczeń w składaniu wniosków w konkursach OPUS,
PRELUDIUM i SONATA
Prosimy
zapoznać
się
z
komunikatem
NCN,
zamieszczonym
na
stronie
NCN
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-05-19-zniesienie-ograniczen,
dotyczącym
zawieszenia
ograniczeń w konkursach OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 nałożonych paragrafem 38. poprzedniego
regulaminu (Uchwała Rady NCN nr 71/2014) i paragrafem 40. aktualnego regulaminu (Uchwała Rady
NCN nr 26/2015). W związku z powyższym w konkursach OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 (termin
naboru do 16 czerwca 2015 r.) z wnioskami mogą występować osoby spełniające warunki konkursowe
bez względu na nałożoną wcześniej karencję, jak również w ramach konkursów mogą być składane
wnioski, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w poprzedniej edycji tych
konkursów.

JPI HDHL – otwarcie naboru wniosków
w międzynarodowym konkursie NutriCog
8 czerwca 2015 r. mija termin składania wniosków w międzynarodowym
konkursie pn. NutriCog w ramach JPI HDHL (Joint Programming
Initiative A Healthy Diet for a Healthy Life).
Tematyka konkursu koncentruje się na czterech zagadnieniach:
1. Mechanistic/experimental research (in vitro, animal and/or human studies) focusing on how dietary
factors interrelate with cognitive functions and processes.
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2. Translational research (animal and/or human studies) delivering the physiological basis for the
development of effective strategies to influence dietary behavior and/or to improve cognitive
function and performance.
3. Epidemiological research elucidating the relationship between diet and cognitive function across the
life course, exclusively based on existing cohorts or other ongoing epidemiological studies.
4. 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.
Na udział polskich podmiotów Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło 500 tys. euro.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie
http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-03-31-ogloszenie-jpi-hdhl-nutricog.

internetowej

NCN

Zachęcamy
jednocześnie
do
odwiedzania
strony
internetowej
JPI
HDHL
http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/joint-actions/nutricog, gdzie publikowane są
najważniejsze wiadomości dot. Inicjatywy.

JPI HDHL – otwarcie naboru wniosków w międzynarodowym konkursie pn.
Food Processing for Health
Do 15 lipca 2015 r. trwa nabór wniosków w międzynarodowym konkursie pn. Food Processing for
Health organizowanego w ramach JPI HDHL (Joint Programming Initiative A Healthy Diet for a Healthy
Life). Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu przetwórstwa
żywności.
Celem
konkursu
jest
wsparcie
międzynarodowych
i interdyscyplinarnych konsorcjów badawczych prowadzących
innowacyjne prace w odniesieniu do poniższego zakresu
tematycznego:
Mechanistic research on the preservation and/or the enhancement
of health promoting properties of food as a result of food
processing:
 food processing for matrix stability and controlled digestibility, bioavailability, bio-accessibility
and bioactivity of food compounds,
 food structures for appropriate bioavailability of nutrients and bioactives,
 optimize food processing for quality and safety.
This can relate to products aimed at particular life stages or consumer groups, and may include
investigation of fate in the human body and employ model foods.
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 Belgium (Flanders) - Research Foundation - Flanders (FWO), Agency for Innovation by Science
and Technology (IWT)
 Germany - Federal Ministry of Food and Agriculture (BMEL) represented by Federal Office for
Agriculture and Food (BLE)
 Ireland - Department of Agriculture Food and the Marine (DAFM)
 Italy - Ministry of Education, University and Research (MIUR), Ministry of Agricultural, Food and
Forestry Policies (MiPAAF)
 The Netherlands - ZonMw
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Norway - The Research Council of Norway
Poland - The National Centre for Research and Development (NCBR)
Romania - National Agency for Scientific Research and Innovation

Na udział polskich podmiotów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 500 tys. euro.
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępnym na stronie JPI
HDHL http://www.healthydietforhealthylife.eu
Więcej informacji na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/jpi/jpi-hdhl-foodprocessing-for-health/aktualnosci/art,3244,otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-jpi-hdhl-jointaction-food-processing-for-health.html

Prestiżowe granty ERC – Polska wypada bardzo słabo
ERC to założona w 2007 r. ponadnarodowa organizacja zajmująca się
stymulowaniem, wspieraniem i finansowaniem badań naukowych w Europie,
zarówno podstawowych, jak i stosowanych. Decyzję o przyznaniu grantów
podejmuje Rada Naukowa, w której skład wchodzi 22 uczonych.
W 7. Programie Ramowym UE, trwającym w latach 2007-2013, Polacy
wywalczyli tylko 14 spośród 4,5 tys. prestiżowych grantów ERC, natomiast w
programie HORYZONT 2020 nie zdobyli jeszcze żadnego grantu. Wszystkich
wniosków, które spłynęły do ERC z Polski w 7. PR było ok. 700, co oznacza, że współczynnik sukcesu
wyniósł zaledwie 2%.
Granty indywidualne ERC traktowane są jako najbardziej prestiżowe projekty badawcze finansowane
w ramach programów ramowych UE. ERC przyznaje środki na trzy główne rodzaje projektów trwających
do 5 lat. Starting Grant (maksymalnie 2 mln euro) przeznaczony jest dla osób od 2 do 7 lat po
doktoracie, Consolidator Grant (maksymalnie 2,75 mln euro) - skierowany do naukowców od 7 do 12 lat
po doktoracie, a o Advanced Grants (maksymalnie 3,5 mln euro) starać się mogą niezależni naukowcy
o ugruntowanym dorobku, prowadzący własne badania.
2 czerwca 2015 r. upływa kolejny termin składania wniosków na konkurs Europejskiej Rady ds. Badań
Naukowych dla doświadczonych naukowców: ERC Advanced Grants. Dokumentacja konkursowa
dostępna jest na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015adg.html
Wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków zachęcamy do możliwości skorzystania
z indywidualnych konsultacji organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych
Unii Europejskiej w Warszawie, przy ul. Krzywickiego 34. W celu umówienia spotkania prosimy
o bezpośredni kontakt z ekspertem KPK zajmującym się projektami ERC - Panem dr Wiesławem
Studenckim: tel. 22 828 74 83 w. 241, 502-052-236, e-mail: wieslaw.studencki@kpk.gov.pl.
Pan dr Studencki udzielił wywiadu nt. udziału Polski w aplikowaniu o granty ERC do serwisu PAP Nauka
w Polsce: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,404933,ekspert-fatalne-wyniki-polski-wwalce-o-prestizowe-granty-z-ue.html.
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New Zealand International Doctoral Research Scholarships
Nowa Zelandia oferuje stypendia na podjęcie studiów doktoranckich w języku angielskim w dowolnej
dyscyplinie na jednej z poniższych uczelni nowozelandzkich: AUT University, Lincoln University, Massey
University, University of Auckland, University of Canterbury, University of Otago, University of Waikato,
Victoria University of Wellington.
Kandydat musi w momencie składania aplikacji posiadać zgodę uczelni nowozelandzkiej na jego
przyjęcie.
Stypendium pokrywa:
 czesne na okres 3 lat,
 koszty życia w wysokości NZ$ 25.000,00 (rocznie przez
okres 3 lat) ,
 ubezpieczenie zdrowotne NZ$ 600,00 (rocznie przez okres
3 lat).
Aplikacje można składać do dnia 15 lipca 2015 r. (NZST)
Szczegóły dotyczące programu
services/scholarships/nzidrs.

znajdują

się

na

stronie

http://www.enz.govt.nz/our-

Konkurs na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i National Research Foundation (NRF) ogłosiły konkurs na
wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze w następujących obszarach:









Health sciences
Agriculture
Biosciences and biotechnology
Environment and climate change
Water and green technology
Maritime economy
Clean coal technology
Information and communication technology (ICT).

Na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania
w procedurze konkursowej, NCBR przeznacza kwotę 2 400 000 zł.
Termin składania wniosków upływa 6 lipca 2015 r.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej znajdują się na stronie NCBiR
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/republika-poludniowejafryki/aktualnosci/art,3346,konkurs-na-wspolne-polsko-poludniowoafrykanskie-projektybadawcze.html
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Endeavour Scholarchips and Fellowships – stypendia rządu Australii
Istnieje możliwość skorzystania ze stypendiów na podjęcie studiów (magisterskich, doktoranckich) oraz
prowadzenie badań naukowych w australijskich jednostkach badawczych. Termin składania aplikacji
mija przed północą dnia 30 czerwca 2015 r. (AEST)
Szczegóły dotyczące programu i składania aplikacji
https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-andFellowships/Applications/Pages/Applications.aspx.

BIOSTRATEG - wkrótce otwarcie II konkursu
W czerwcu 2015 r. NCBiR planuje otworzyć II konkurs w ramach Strategicznego programu badań
naukowych i prac rozwojowych "ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO” BIOSTRATEG.
Już teraz na stronie internetowej NCBiR http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/srodowiskonaturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/biostrateg-ii-konkurs/aktualnosci/
zamieszczono
wstępne informacje dotyczące zasad przeprowadzenia procedury konkursowej:
1.
2.
3.
4.

Zasady ogólne
Zakres tematyczny
Kryteria oceny merytorycznej
Wzór wniosku projektowego

Konkurs 1/1.1.1/2015 POIR „szybka ścieżka”: Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
2 kwietnia br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło Konkurs 1/1.1.1/2015– konkurs dla mikro-,
małych i średnich przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Celem
konkursu w ramach „szybkiej ścieżki” (skrócony do 60 dni czas wydania decyzji) jest wyłonienie
projektów, które w największym stopniu przyczynią się do podniesienia innowacyjności polskich
przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace
rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą
uzyskać dofinansowania).
Konkurs podzielony jest na miesięczne etapy. Budżet konkursu
wyniesie 1,6 mld zł. Minimalna wartość kosztów
kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu
wynosi 2 mln zł.
Projekt jest dedykowany wyłącznie mikro-, małym i średnim
przedsiębiorcom, jednak wnioskodawca może powierzyć
realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac
realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może
przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowanych.
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Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu
informatycznego IP w okresie od 4 maja 2015r. do 31 grudnia 2015 r. Link do sytemu informatycznego
IP w ramach konkursu 1/1.1.1/2015 jest aktywny pod adresem https://szybka-sciezka.ncbr.gov.pl.
Szczegółowe zasady składania wniosku w systemie informatycznym IP zostały określone w instrukcji,
natomiast wszelkie przypadki nieprawidłowego funkcjonowania systemu można zgłaszać na adres:
szybka-sciezka@ncbr.gov.pl.
Szczegółowe informacje można znaleźć
europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/

na

stronie

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-

Plan Działania POWER
Za wdrażanie Osi V Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Wiedza Edukacja Rozwój odpowiedzialne
jest Ministerstwo Zdrowia. Zatwierdzony 30 marca br. przez Komitet Monitorujący Plan Działania PO
WER na 2015 r. pozwala rozpocząć prace nad ogłaszaniem naborów wniosków o dofinansowanie.
W br. planuje się ogłoszenie 3 konkursów oraz realizację 6 projektów pozakonkursowych. Szacuje się, iż
kwota z EFS na dofinasowanie projektów wyniesie ponad 520 mln zł. Główne działania w ramach
projektów konkursowych to w II kwartale br.: „Pilotażowe wdrożenie standardu dziennego domu opieki
medycznej” oraz „Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych na uczelniach medycznych, m.in.
poprzez tworzenie centrów symulacji medycznej”, natomiast na trzeci kwartał 2015 planuje się
ogłoszenie konkursu na kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych. Więcej informacji na stronie:
http://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-2-2330Plan_Dzialania_Ministerstwa_Zdrowia_zatwierdzony_Wkrotce_pierwsze_nabory_w_Programie_Wied
za_Edukacja_Rozwoj.html

POWER - konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu
Rozwoju Kompetencji
20 maja 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER Konkurs nr
1/PRK/POWER/3.1/2015 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia
kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom
gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie
internetowej: http://www.ncbr.gov.pl/funduszeeuropejskie/power/konkursy/konkurs-1prkpower31201/
Instytucja Pośrednicząca informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków
Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/15.
Wnioski można składać od 22 czerwca do 22 lipca 2015 r.
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Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IP w odpowiedzi na zapytania
kierowane na adres poczty elektronicznej: PRK@ncbr.gov.pl.

POWER - konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących obsługi
systemów antyplagiatowych
20 maja 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020 ogłosiło w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Konkurs nr
1/ANTP/POWER/3.4/2015 na projekty dotyczące obsługi
systemów antyplagiatowych w ramach wsparcia zmian
organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie
szkolnictwa wyższego.
Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy/konkurs-1antppower342015/
IP informuje ponadto, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych
SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.04.00-IP.08-00-ANT/15.
Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 22 czerwca 2015 r. do dnia 22 lipca 2015 r.
Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IP w odpowiedzi na zapytania
kierowane na adres poczty elektronicznej: antyplagiaty@ncbr.gov.pl.
Dodatkowo NCBR planuje jeszcze w tym roku ogłoszenie dwóch konkursów w ramach Działania 3.1:
Studiujesz? Praktykuj! (sierpień 2015) oraz Wsparcie akademickich biur karier i innych instytucji
wspomagających studentów w procesie wchodzenia na rynek pracy (październik 2015).

Granty Międzynarodowego Funduszu
Wyszehradzkiego
Celem Funduszu jest ułatwianie i promowanie rozwoju bliższej współpracy pomiędzy czterema krajami
Grupy Wyszehradzkiej oraz pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej i innymi krajami, zwłaszcza
Zachodnich Bałkanów i krajów Partnerstwa Wschodniego. Fundusz realizuje ten cel poprzez
przyznawanie dofinansowania projektów w dziedzinach kultury, nauki i edukacji, wymiany młodzieży,
projektów transgranicznych oraz promujących turystykę, a także programów indywidualnej mobilności
(stypendia, pobyty).
Fundusz realizuje m.in. cztery programy dotacji: Small Grants, Standard Grants, the Visegrad Strategic
Program, the Visegrad+ program oraz inne programy stypendialne.
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O dofinansowanie z Funduszu Wyszehradzkiego mogą się starać organizacje pozarządowe (NGO),
organizacje społeczeństwa obywatelskiego (CSO), władze miejskie, lokalne i regionalne, szkoły
i uniwersytety, a także przedsiębiorstwa prywatne i osoby fizyczne, pod warunkiem, że składane przez
nich projekty dotyczą współpracy regionalnej i dalszego rozwoju współpracy pomiędzy partnerami
projektu z siedzibą w regionie.
Konkursy w ramach Funduszu Wyszehradzkiego oraz ich wyniki ogłaszane są na stronie
http://visegradfund.org
Najbliższe konkursy:
1.09.2015 – Small grants
15.09.2015 – Standard grants

Konkurs inicjatywy Human Brain Project (HBP)
Human Brain Project (HBP) zaprasza do składania wniosków w temacie „Systems and Cognitive
Neuroscience”. Podstawowym celem inicjatywy HBP jest opracowanie zintegrowanego systemu
platform badawczych opartych na technologiach ICT, zapewniających neurobiologom, badaczom
klinicznym oraz twórcom technologii dostęp do innowacyjnych narzędzi i usług, które pozwolą
radykalnie zwiększyć tempo prowadzonych przez nich badań.
Konkurs będzie trwał do 3 lipca 2015 r.
Wymogi formalne:







Projekty mają być składane przez konsorcja składające się z 3-5 dużych laboratoriów badawczych
założonych w przynajmniej dwóch różnych krajach członkowskich lub stowarzyszonych
z programem Horyzont 2020.
Wnioski o finansowanie nie powinny przekraczać 2 milionów euro.
Finansowanie otrzymają 4 konsorcja.
Czas trwania projektu: 2 lata (od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2018).
Budżet konkursu: 8,9 mln euro.

Więcej informacji o konkursie:
https://www.humanbrainproject.eu/documents/10180/940369/HBP_Cognitive_EoI_Call_Guide_for_
Applicants.pdf/37715fb5-6b99-48a9-8900-2ace3e3829c2
Strona internetowa projektu: https://www.humanbrainproject.eu/
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Granty indywidualne Marii Curie-Skłodowskiej
Doświadczeni naukowcy, którzy 10 września 2015 r., czyli w dniu zamknięcia
konkursu H2020-MSCA-IF-2015, będą posiadali więcej niż 4 lata
doświadczenia w prowadzeniu badań lub stopień doktora, mogą składać
wnioski na granty indywidualne Marii Curie-Skłodowskiej Individual
Fellowships (IF).
Są to granty wyjazdowe, na okres od 12 do 24 miesięcy do dowolnego kraju w UE lub stowarzyszonym z
programem Horyzont 2020 (European Fellowhips) lub do kraju trzeciego z obowiązkową roczną fazą
reintegracyjną w dowolnym kraju europejskim (Global Fellowships).
Wnioski składane są elektronicznie poprzez Portal uczestnika przez zainteresowanego naukowca
w porozumieniu z instytucją przyjmującą.
Więcej informacji na stronie:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020msca-if-2015.html

Horizon Prize - Better use of Antibiotics
Na opracowanie szybkiego testu, który sprawdzi, czy pacjent
musi być leczony antybiotykami, czy nie Komisja Europejska
przeznaczyła 1 mln euro. W konkursie na nagrodę Horizon
dotyczącą lepszego stosowania antybiotyków projekty można
zgłaszać do 17 sierpnia 2016 r.
Celem nagrody „Horizon dla lepszego stosowania antybiotyków” jest zmniejszenie nadmiernego
stosowania antybiotyków u pacjentów z infekcjami górnych dróg oddechowych oraz powstrzymanie
rosnącego oporu mikroorganizmów na antybiotyki.
Jest to jedna z pięciu nagród, które zostaną uruchomione w 2015 roku w ramach Horyzontu 2020.
Test musi być tani, szybki, łatwy w obsłudze a dla pacjentów nie- lub mało inwazyjny. Zasady konkursu
określają cele, które muszą zostać spełnione, ale nie zalecają metodologii i nie określają szczegółów
technicznych testu, dając tym samym całkowitą swobodę opracowania obiecujących i skutecznych
rozwiązań. Pomysły mogą zgłaszać indywidualni naukowcy lub grupy.
Więcej informacji na stronie:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/14060hoa-01-2015.html.
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ
W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI
UNII EUROPEJSKIEJ

W ZWIĄZKU Z REALIZOWANYM PROJEKTEM
„Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej
skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”
informujemy, iż:
do 31 lipca br. trwa międzyetapowa rekrutacja placówek edukacji przedszkolnej. Zapraszamy do udziału
w projekcie przedszkola publiczne i niepubliczne, oddziały przedszkolne szkół podstawowych oraz
punkty przedszkolne. Więcej informacji na głównej stronie Projektu www.zebymalegodziecka.pl oraz na
stronie wydarzenia fb https://www.facebook.com/events/432679453563449/. Udział w Projekcie jest
bezpłatny!







W wyniku trzeciego etapu rekrutacji do udziału w Projekcie zakwalifikowano 223 placówki
przedszkolne z terenu województwa śląskiego.
W ramach edukacji bezpośredniej w przedszkolach trwają zajęcia edukacyjne z zakresu higieny jamy
ustnej prowadzone przez wykwalifikowanych edukatorów. Każde z przedszkoli otrzyma indywidualny
certyfikat udziału w projekcie.
W ramach edukacji pośredniej ponad 60 żłobków oraz gabinetów stomatologicznych województwa
śląskiego otrzymały ulotki informacyjne dla rodziców dzieci w wieku 0-2 lata. Zainteresowane
otrzymaniem bezpłatnych materiałów placówki zapraszamy do kontaktu.
Trwa nabór na bezpłatne szkolenie w ramach edukacji pośredniej dla
pielęgniarek i położnych, którym 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, który można pobrać ze strony http://sum.edu.pl/swisscontribution.

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, 208 36 60
e-mail: rekrutacjasppw@sum.edu.pl
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Otwarte konkursy
1) ERC Advanced Grants – 2 czerwca 2015
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-adg.html

2) NutriCog (JPI HDHL) – 8 czerwca 2015
http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-03-31-ogloszenie-jpi-hdhl-nutricog

3) Konkurs polsko-turecki – 15 czerwca 2015
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpracadwustronna/turcja/aktualnosci/art,3240,otwarcie-pierwszego-polsko-tureckiego-konkursu.html

4) OPUS 9 – 16 czerwca 2015
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus-16-03-2015

5) PRELUDIUM 9 - 16 czerwca 2015
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-16-03-2015

6) SONATA 9 - 16 czerwca 2015
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-16-03-2015

7) FWD PL07 (granty norweskie) – 30 czerwca 2015
http://www.fbr.zdrowie.gov.pl/fbr_zdrowie/index.php?page=iii-nabor-w-ramach-fwd-pl07

8) Stypendia rządu Australii – 30 czerwca 2015
https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-andFellowships/Applications/Pages/Applications.aspx

9) Konkurs inicjatywy Human Brain Project (HBP) – 3 lipca 2015
https://www.humanbrainproject.eu/documents/10180/940369/HBP_Cognitive_EoI_Call_Guide_for_Applica
nts.pdf/37715fb5-6b99-48a9-8900-2ace3e3829c2

10) Konkurs na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze – 6 lipca 2015
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/republika-poludniowejafryki/aktualnosci/art,3346,konkurs-na-wspolne-polsko-poludniowoafrykanskie-projekty-badawcze.html

11) Food Processing for Health (JPI HDHL) – 15 lipca 2015
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/jpi/jpi-hdhl-food-processing-forhealth/aktualnosci/art,3244,otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-jpi-hdhl-joint-action-food-processingfor-health.html

12) New Zealand International Doctoral Research Scholarships – 15 lipca 2015
http://www.enz.govt.nz/our-services/scholarships/nzidrs

13) Konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 – 22 lipca 2015
14)
15)
16)
17)

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy/konkurs-1prkpower31201/
Konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 – 22 lipca 2015
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy/konkurs-1antppower342015/
Small grants, IVF – 1 września 2015
http://visegradfund.org
Marii Curie-Skłodowska Individual Fellowships – 10 września 2015
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if2015.html
Standard grants – 15 września 2015
http://visegradfund.org

18) Granty na granty – 31 grudnia 2015
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/program-granty-na-granty-wsparcie-polskich-koordynatorow-wprogramach-badawczych-unii-europejskiej-nabor-wnioskow-w-ramach-ii-edycji.html

19) Konkurs 1/1.1.1/2015 POIR „szybka ścieżka” – 31 grudnia 2015
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/

20) Horizon Prize – 17 sierpnia 2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/14060-hoa-012015.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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