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Szanowni Państwo,
Przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego przesyłam kolejny numer
newslettera Działu Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji. W tym
numerze informujemy zarówno o otwartych jak i planowanych konkursach
na projekty badawcze krajowe i międzynarodowe, a także o możliwości
udziału w warsztatach i Dniu Informacyjnym Zdrowie, który odbędzie się na
początku listopada 2015 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
Zachęcam do składania wniosków o granty krajowe na badania podstawowe
finansowane przez NCN. Obecnie otwarte są trzy konkursy, ale już
15 września 2015 r. otwarte zostaną kolejne. Do połowy września można składać wnioski na granty
w ramach III Programu Zdrowia Unii Europejskiej. Otwarty jest także jeden konkurs w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), jeden ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej
Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, ogłoszony przez Ministerstwo
Zdrowia oraz konkurs Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych - ERC Starting Grants. W połowie
września 2015 r. otwarty zostanie nabór wniosków w ramach programu STRATEGMED3. Natomiast pod
koniec września br. ogłoszone zostaną nowe konkursy w ramach programu HORYZONT 2020
z terminami składania wniosków do stycznia i lutego 2016 r. Będzie to okazja do aplikowania o nowe
granty w międzynarodowych konsorcjach, zwłaszcza, że według najnowszych danych statystycznych
Komisji Europejskiej, w dotychczasowym udziale w programie HORYZONT 2020 Polska odnotowała
wskaźnik sukcesu poniżej średniej dla wszystkich państw członkowskich.
W związku z tym, że SUM realizuje wiele różnorodnych projektów, zarówno krajowych jak
i międzynarodowych, w każdym numerze staramy się zamieścić krótką informacją o kilku nowych
projektach. Nie sposób opisać ich wszystkich jednocześnie. W tym numerze znajdą Państwo informacje
o projekcie JANPA, który uzyskał dofinansowanie w ramach tzw. Joint Action III Programu Zdrowia Unii
Europejskiej, o projekcie INNODIA, który będzie realizowany w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych
(IMI2). Przedstawiamy także trzy projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach programu
STRATEGMED. Przed wakacjami rozpoczęła się realizacja projektu VALE. Projekt CIRCULATE jest na
etapie przygotowania umowy o finansowanie, natomiast projekt RH ROT - umowy konsorcjum.
Podkreślam, że wymienione wyżej projekty nie zamykają listy projektów, które w ostatnich miesiącach
uzyskały dofinansowanie. O kolejnych napiszemy w następnym numerze naszego newslettera.
Zachęcam do częstego odwiedzania strony internetowej Działu Projektów, Programów Rozwojowych
i Innowacji, gdzie zamieszczamy informacje o nowych możliwościach aplikowania oraz do
bezpośredniego kontaktu z pracownikami naszego Działu.
Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji
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Rozpoczęcie projektu JANPA
1 września 2015 r. rozpoczęła się realizacja projektu JANPA „JOINT ACTION ON
NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY”. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
jest jednym z 39 partnerów w konsorcjum międzynarodowym projektu i został
mianowany przez Ministra Zdrowia do realizacji zadań w zakresie tematycznym
dotyczącym ułatwiania wymiany dobrych praktyk między państwami
członkowskimi w zakresie polityk krajowych odnośnie złych nawyków żywieniowych
i braku aktywności fizycznej. Projekt realizowany jest w ramach III Programu
Zdrowia Unii Europejskiej (2014-2020). Będzie trwał 27 miesięcy. Udział SUM w projekcie wynosi
18 514.40 EUR, a kwota dofinansowania 11 108.64 EUR, tj. 60%. Kierownikiem merytorycznym w SUM
jest Pani dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok, Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego,
a realizacja projektu ma miejsce w Katedrze Dietetyki SUM.
Badania dotyczyć będą określenia dobrych praktyk związanych z programami żywieniowymi dzieci
w przedszkolach i szkołach. W kolejnym etapie zebrane i poddane ocenie zostaną programy realizowane
w tych placówkach związane z zasadami racjonalnego żywienia i zapobieganiu otyłości u dzieci. Na
podstawie uzyskanych wyników wskazane zostaną programy, które najlepiej spełniają przyjęte kryteria
i zostaną one zarekomendowane w postaci broszury.

Projekt VALE w ramach STRATEGMED2
1 czerwca 2015 r. rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Zintegrowany system
do przecewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych”, akronim
VALE, finansowanego w ramach programu STRATEGMED. Liderem
konsorcjum jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Projekt będzie
realizowany do 31.05.2018 r. Kierownikiem merytorycznym projektu jest prof. dr hab. n. med. Michał
Tendera z III Katedry Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Dofinansowanie w projekcie dla
SUM wynosi 1 493 125 zł.
Celem konsorcjum VALE jest opracowanie oraz walidacja w warunkach modelowania 3D, testów
laboratoryjnych oraz przedklinicznych i klinicznych nowego systemu dedykowanego do leczenia PVL
(balon wymiarujący oraz okluder). Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie pacjentom i lekarzom
dostępu do nowych technologii oraz poprawa skuteczności leczenia. Produktem będą innowacyjne
wyroby medyczne oraz inne wartości własności intelektualnej, które mogą poprawić konkurencyjność
polskiego przemysłu medycznego.

Przygotowania do rozpoczęcia projektu CIRCULATE
SUM jest jednym z partnerów konsorcjum projektu CIRCULATE „Regeneracja
uszkodzeń
niedokrwiennych
układu
sercowo-naczyniowego
z
wykorzystaniem galerety Whartona jako nieograniczonego źródła
terapeutycznych komórek macierzystych”, którego Liderem jest Uniwersytet Jagielloński – Collegium
Medicum. Projekt finansowany będzie w ramach programu STRATEGMED. Została już podpisana umowa
konsorcjum, w przygotowaniu jest umowa o finansowanie z NCBIR. Wartość projektu dla SUM wynosi
551 387 zł.
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W projekcie zaproponowano nowe podejście do leczenia wybranych chorób sercowo-naczyniowych
w oparciu o mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) pochodzące z galarety Whartona (WJMSC),
wykorzystujące ich potencjał regeneracyjny. Głównym celem projektu jest stworzenie: allogenicznego
banku komórek WJMSC, szczegółowej charakterystyki WJMSC przy zastosowaniu metod komórkowych
i molekularnych, a także ocena klinicznego potencjału WJMSC w chorobach sercowo-naczyniowych przy
zastosowaniu nowatorskiej metody MRI oraz ocena właściwości regeneracyjnych komórek w modelu in
vivo. Realizacja projektu pozwoli na rozwój nowych strategii terapeutycznych w leczeniu chorób układu
sercowo-naczyniowego przy użyciu terapii opartej o komórki macierzyste.
Projekt będzie miał duży wpływ na rozwój medycyny regeneracyjnej w Polsce i na świecie. Pozwoli
również na opracowanie leku na bazie allogenicznych komórek macierzystych, dzięki któremu będzie
można regenerować narządy i tkanki. Kierownikiem merytorycznym projektu będzie prof. dr hab. n.
med. Wojciech Wojakowski.

Przygotowanie umowy konsorcjum do projektu RH ROT
Trwa etap podpisywania umowy konsorcjum do projektu „Wprowadzanie do
praktyki klinicznej oryginalnej polskiej wszczepialnej wirowej pompy
wspomagania serca oraz systemu zdalnego monitorowania i nadzorowanej
zdalnie rehabilitacji pacjentów na wspomaganiu serca”, akronim RH ROT.
Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy o finansowanie projektu.
Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa
Religii. SUM otrzyma 1 205 409 zł.
Priorytetowym celem projektu jest wdrożenie do produkcji oraz wprowadzenie do stosowania
klinicznego polskiej wirowej pompy długoterminowego wspomagania serca ReligaHeart ROT
i przygotowanie tego wyrobu do certyfikacji znakiem CE. Dla realizacji tego celu w projekcie
zaplanowano opracowanie kompletnej dokumentacji konstrukcyjnej systemu w wersji klinicznej,
opracowanie technologii wytwarzania wszystkich elementów systemu, uruchomienie pilotażowej linii
wytwarzania wyrobu, wytworzenie partii informacyjnej systemu do badań i wykonanie
długoterminowych badań na zwierzętach oraz uzupełniających badań przedklinicznych, przygotowanie
i rejestracja procedury badań klinicznych a także uruchomienie i wykonanie aplikacji klinicznych systemu
ReligaHeart ROT w ramach badań klinicznych prowadzonych dla oceny klinicznej wyrobu do certyfikacji
CE.

Projekt INNODIA – faza przygotowawcza
Trwa etap negocjowania Umowy Konsorcjum do projektu INNODIA
„Translational approaches to disease modifying therapy of type 1
diabetes: An innovative approach towards understanding and
arresting Type 1 diabetes”, który będzie realizowany w ramach
Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI2) programu HORYZONT 2020.
Umowa Grantowa na realizację projektu INNODIA zostanie
podpisana prawdopodobnie w listopadzie 2015 r. Projekt będzie trwał 7 lat. Kierownikiem
merytorycznym w SUM jest Pani prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot.
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Projekt badawczy obejmuje naukowców klinicznych z 12 krajów EU, o dużym doświadczeniu
w projektowaniu i prowadzeniu badań. Głównym celem jest stworzenie unikalnej bazy klinicznej
i biobanku pacjentów o wysokim ryzyku zachorowania T1DM i z nowo rozpoznaną T1DM, co pozwoli na
badanie związków pomiędzy zmniejszaniem się funkcji komórek beta trzustki, a immunofenotypem,
genotypem i nowych biomarkerów. Budżet SUM na realizację projektu wynosi 271 000 EUR.

Współpraca SUM z Instytutem Matki i Dziecka
18.08.2015 r. SUM podpisał Umowę o współpracy naukowej i klinicznej z Instytutem Matki i Dziecka
w celu realizacji projektu projektu pod nazwą: "Mazowieckie Centrum Diagnostyki i Terapii
Nowotworów Układu Kostno – Szkieletowego u Dzieci i Młodzieży”, dofinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Rzeczowa
realizacja Projektu zakończy się do dnia 30.09.2015 r., jednak projekt kontynuowany będzie przez 5 lat
po zakończeniu rzeczowej realizacji, w celu zachowania wymaganego okresu trwałości.
SUM pełni rolę Partnera Naukowego projektu, a Kierownikiem merytorycznym jest Pan dr hab. n. med.
Maciej Kajor z Katedry i Zakładu Patomorfologii SUM. Partnerem Klinicznym jest Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia
Dziecka im. Jana Pawła II. W ramach współpracy realizowane będą konsultacje histopatologiczne oraz
prowadzone będą badania naukowe. W ramach projektu SUM otrzymał z Instytutu Matki i Dziecka
w bezpłatne używanie, do dnia 31.12.2020 r. skaner histopatologiczny z jasnym polem wraz ze stacją
roboczą i oprogramowaniem. W późniejszym etapie zostanie również udostępniona platforma
telepatologii oraz platforma naukowa.

Konkurs STRATEGMED III
Informujemy o możliwości składania wniosków w III edycji konkursu STRATEGMED, ogłoszonym przez
NCBiR. Nabór wniosków będzie jednoetapowy, podobnie jak w II edycji konkursu. Wnioski będzie można
składać w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl przez 42 dni począwszy od
15 września 2015 r. Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w trzecim
konkursie programu to 115 mln PLN.
Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób
cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych
prowadzonych w czterech obszarach:





kardiologii i kardiochirurgii
onkologii
neurologii i zmysłach
medycynie regeneracyjnej

Więcej informacji na stronie NCBiR: http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/profilaktyka-ileczenie-chorob-cywilizacyjnych---strategmed/strategmed-iii-konkurs/aktualnosci/art,3476,trzecikonkurs-na-projekty-w-ramach-programu-strategmed.html
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Konkursy MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5
Do 15 września 2015 r. można składać wnioski do Narodowego Centrum
Nauki w trzech konkursach:





MAESTRO 7 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców
mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym
interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy,
i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
HARMONIA 7 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
SONATA BIS 5 na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego,
realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień
naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Więcej informacji na stronie NCN https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-06-15-ogloszenie-konkursowm7h7sb5.

Konkursy PRELUDIUM,
OPUS, SONATA
Uprzejmie przypominamy, iż 15 września 2015 r. na stronie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie
zostanie ogłoszona kolejna edycja następujących konkursów:
PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
nieposiadające stopnia naukowego doktora.
OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
posiadające stopień naukowy doktora.

„Iuventus Plus” - ogłoszenie konkursu w 2015 r.
Informujemy o rozpoczęciu 5. edycji konkursu na realizację projektów w ramach programu „Iuventus
Plus” ogłoszonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program istnieje od 2010 r. Wspiera
finansowo badania naukowe prowadzone przez wybitnych młodych naukowców, w tym studentów,
którzy do dnia złożenia wniosku nie ukończyli 35. roku życia.
Kandydaci muszą być głównymi autorami tekstów opisujących wyniki dotychczasowych badań
opublikowanych bądź przyjętych do publikacji w czasopismach ujętych w aktualnym wykazie Journal
Citations Report (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH).
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Z programu mogą skorzystać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. Zgłaszane projekty
mogą inicjować nowe badania lub stanowić kontynuację prac. Pojedynczy grant wyniesie maksymalnie
300 tys. zł.
Do konkursu można zgłaszać się do 30 października 2015 r.

Konkurs ERC Starting Grants
Do 17 listopada 2015 r. można składać wnioski na granty dla naukowców
rozpoczynających karierę badawczą: ERC Starting Grants. Konkurs ogłosiła
Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC).
Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest w serwisie Participant Portal:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/21065-erc-2016-stg.html
Granty ERC skierowane są do naukowców, którzy posiadają od 2 do 7 lat doświadczenia po ukończeniu
doktoratu (lub uzyskania równoważnego stopnia), bez względu na ich obywatelstwo i wiek. ERC Starting
Grant wspierają przyszłych naukowych liderów, którzy znajdują się na etapie tworzenia grupy badawczej
i przeprowadzania pierwszych niezależnych badań, a także zdążyli już udowodnić, że mają potencjał, by
stać się niezależnymi liderami badawczymi.
Wysokość grantu wynosi maksymalnie 1,5 mln EUR (w niektórych przypadkach do 2 mln EUR), a okres
realizacji projektu do 5 lat. Grant ERC może pokryć do 100% całkowitych kwalifikowalnych kosztów
bezpośrednich badania naukowego oraz do 20% całkowitych kwalifikowalnych kosztów pośrednich.
Wniosek aplikacyjny musi zostać złożony przez „Głównego Badacza”, ang. Principal Investigator
w porozumieniu z Instytucją Przyjmującą, ang. Host Institution oraz w jej imieniu. Granty przyznawane
są Instytucji Przyjmującej, która musi zobowiązać się do zapewnienia odpowiednich warunków,
umożliwiających głównemu badaczowi niezależne kierowanie badaniami oraz zarządzanie ich
finansowaniem przez cały czas trwania projektu.
Szczegółowe informacje na temat warunków, które muszą spełnić kandydaci ubiegający się o ERC
Starting Grants znajdują się na stronie: http://erc.europa.eu/funding-and-grants/fundingschemes/starting-grants/polish oraz w aktualnym Programie Pracy – ERC Work Programme 2016 –
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp16erc_en.pdf.
Od września br. wszystkie osoby zainteresowane składaniem wniosków o granty ERC mogą się zgłaszać
na indywidualne konsultacje organizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych
Unii Europejskiej.
Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: Wieslaw.Studencki@kpk.gov.pl, z kopią do Działu
Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji SUM – pobloj@sum.edu.pl.
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Nabór wniosków w ramach III Programu Zdrowia UE

Przypominamy, że do 15 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach III Programu Zdrowia Unii
Europejskiej na lata 2014-2020. Projekty można składać w następujących tematach:
PJ-01-2015: Gathering knowledge and exchanging best practices on measures reducing availability of
alcoholic beverages
PJ-02-2015: Early diagnosis and treatment of viral hepatitis
PJ-03-2015: Early diagnosis of tuberculosis
PJ-04-2015: Support for the implementation and scaling up of good practices in the areas of
integrated care, frailty prevention, adherence to medical plans and age-friendly communities
PJ-05-2015: Common assessment methodology on quality, safety and efficacy of transplantation
therapies
Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj2015.html
Aktualny program pracy można pobrać ze strony Ministerstwa Zdrowia
http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-z-ue/programyfinansowe-ue-w-dziedzinie-zdrowia
Dofinansowanie Unii Europejskiej do projektów wynosi 60%, co oznacza, że w projektach należy
przewidzieć wkład własny. Wnioski projektowe mogą składać konsorcja międzynarodowe złożone
z przynajmniej 3 jednostek z 3 różnych krajów.
Trzeci Program działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014-2020) przyjęty Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 282/2014 ma za zadanie uzupełnianie, wspieranie i przydawanie wartości
dodanej politykom państw członkowskich celem poprawy zdrowia obywateli Unii i zmniejszenia
nierówności w zdrowiu. Program jest realizowany zgodnie z rocznymi Planami pracy, przyjmowanymi
przez Komisję Europejską. Kolejne konkursy zostaną ogłoszone w II połowie 2016 roku.
Priorytety trzeciego programu zdrowia to:




promocja zdrowia, zapobieganie chorobom i wsparcie środowisk sprzyjających zdrowemu
stylowi życia biorąc pod uwagę „zdrowie we wszystkich politykach";
ochrona obywateli UE przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi;
wsparcie innowacyjnych, elastycznych i stabilnych systemów opieki zdrowotnej;
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ułatwienie obywatelom UE dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej.

Wdrożenie Programu Zdrowia zostało powierzone Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia
i Żywności (CHAFEA) - http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html. Krajowym Punktem
Kontaktowym Trzeciego Programu Zdrowia jest Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwa Zdrowia.

IV nabór wniosków FWD w trybie konkursowym na dofinansowanie
projektów ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu
Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Minister Zdrowia jako Operator Programu PL07 Poprawa
i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów
demograficzno-epidemiologicznych ogłosił IV nabór wniosków
FWD w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów ze
środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu
Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Celem Funduszu jest rozwój oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania
wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z PaństwDarczyńców (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.
Partnerami z Państw - Darczyńców mogą być publiczne i prywatne instytucje, jak również organizacje
pozarządowe i organizacje międzynarodowe posiadające osobowość prawną i działające w interesie
publicznym w sektorze zdrowia.
Dofinansowanie wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. Wnioski można składać od momentu
ogłoszenia konkursu do momentu zakontraktowania całej dostępnej alokacji, jednak nie później niż do
dnia 31.12.2015 r.
Więcej informacji na stronie: http://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-2363IV_nabor_wnioskow_FWD_w__trybie_konkursowym_na_dofinansowanie_projektow_ze_srodkow_F
unduszu_Wspolp

Konkurs na dofinansowanie projektów
w programie „Studiujesz? Praktykuj!”, w ramach
Działania 3.1 POWER 2014-2020
11 sierpnia 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako
Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie
wyższym PO WER konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015 na projekty w programie „Studiujesz? Praktykuj!”,
dotyczące wysokiej jakości programów stażowych dla studentów.
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Ogłoszenie oraz regulamin konkursu wraz z załącznikami na stronie http://www.ncbr.gov.pl/funduszeeuropejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs2sppower312015/
Wnioski konkursowe będzie można składać w terminie od 14
września 2015 do 14 października 2015 za pośrednictwem
Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA. Numer naboru
do konkursu: POWR.03.01.00-IP.08-00-SP1/15.
Wszelkie pytania można kierować na adres: staze@ncbr.gov.pl

Konkurs POLONEZ
Informujemy, że 15 września 2015 r. planowane jest otwarcie przez NCN konkursu POLONEZ
skierowanego do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w Polsce.
Wnioski będzie można składać do 15 grudnia 2015 r. Szczegóły na stronie NCN:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-07-31-polonez-dokumentacja
Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją przygotowania wniosku: POLONEZ 1 Guidelines for
Applicants.
oraz z dokumentacją konkursową:








POLONEZ 1 Call Text
Attachment 1: Application Form
Attachment 2: Evaluation Sheet
Attachment 3: Eligible Costs
Attachment 4: Declarations of the Host
Attachment 5: State Aid
Dokumentacja w języku polskim

Kontakt: e-mail: polonez@ncn.gov.pl, tel. 00 48 12 341 9017 lub 00 48 12 341 9139.

Otwarcie konkursu INNOMED
31 lipca 2015 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego
„INNOMED – Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze
medycyny innowacyjnej”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy
B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania
przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Wsparcie dotyczy projektów, wpisujących się
w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym w nowe specjalizacje wynikające z procesu
przedsiębiorczego odkrywania.
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O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorcy lub konsorcja przedsiębiorstw.
Wnioski można składać w terminie od 1 września 2015 do 1 października 2015 r. w wersji elektronicznej.
Więcej informacji na stronie: http://www.ncbir.pl/funduszeeuropejskie/poir/konkursy/konkurs2122015innomed/

Zdrowie w programie HORYZONT 2020 - tematyka konkursów na lata
2016/2017
W drugiej połowie września 2015 r. ogłoszony zostanie nowy Program Pracy, tzw. Work Programme w
zakresie Health, demographic change and wellbeing, zawierający tematy konkursów na lata 2016 i 2017.
Głównym celem będzie promocja zdrowego starzenia się i spersonalizowanej opieki zdrowotnej. Duże
znaczenie będzie miała tematyka ICT w zdrowiu, a wszystkie konkursy będą miały tryb jednoetapowy.
Program będzie realizować kilka priorytetów badawczych: personalised medicine, rare diseases, human
biomonitoring, mental health, comparative effectiveness research, advanced technologies, e/m-health,
robotics, patient empowerment, active and healthy aging, data security, big data, valorization, antimicrobial resistance, infectious diseases including vaccines, maternal and child health and silver
economy.
Zgodnie z roboczym dokumentem, w Programie Pracy na lata 2016/2017 konkursy ogłoszone będą
w ramach sześciu obszarów tematycznych:







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 i zintegrowana opieka

Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone w serwisie Participant Portal 30 września 2015 r. z terminami
składania wniosków 19 stycznia 2016, 16 lutego 2016 i 13 kwietnia 2016.

Statystyki udziału w programie HORYZONT 2020
Według najnowszych opracowań statystycznych dotyczących udziału w programie HORYZONT 2020
Polska odnotowała wskaźnik sukcesu poniżej średniej dla wszystkich państw członkowskich, tj. 13,81%
w odniesieniu do przyjętych do finansowania wniosków oraz 8,26% w odniesieniu do przyznanego
finansowania. Średnie wskaźniki sukcesu to odpowiednio 14,79% dla liczby uczestników i 12,81% dla
przewidywanego dofinansowania. Więcej informacji na temat statystyk udziału Polski w Programie
Ramowym HORYZONT 2020 w publikacji Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE
dostępnej na stronie http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/08/Statystyki-uczestnictwaPolski-w-Programie-Ramowym-HORYZONT-2020.pdf
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Eksperci oceniający wnioski w Horyzoncie 2020
Na stronach Participant Portal Komisja Europejska zamieściła listę ekspertów oceniających wnioski
w programie HORYZONT 2020. Przypominany, że kategoria tematyczna Zdrowie, zmiany demograficzne
i dobrostan mieści się w zakładce Societal Challenges.







Excellent science
Industrial Leadership
Societal Challenges
Spreading excellence and widening participation
Science with and for Society
Euratom indirect actions

Ekspertami oceniającymi wnioski w zakresie Health, demographic change and wellbeing w 2014 byli
pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:
 Dr hab. n. med. Jarosław Barski z Katedry i Zakładu Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach,
 Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Krzemiński z Katedry i Zakładu Farmakologii Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu,
 Dr hab. n. med. Renata Złotkowska z Zakładu Medycyny Społecznej i Profilaktyki Wydziału Zdrowia
Publicznego w Bytomiu.
Eksperci oceniający wnioski w 2015 r. zostaną ujawnieni w 2016 r.

„Europa tour” – warsztaty w ramach projektu BILAT USA 2.0
Informujemy o możliwości uczestnictwa w warsztatach na
temat możliwości skorzystania z amerykańskich programów
finansowania badań. Warsztaty organizowane są w ramach
projektu BILAT USA 2.0 i adresowane do naukowców,
kierowników projektów i pracowników administracji.
Pierwszy warsztat odbędzie się 5 października 2015 r.
w Warszawie, drugi w Rzymie 7 października 2015 r. i ostatni
w Lizbonie 9 października 2015 r.
Główne tematy warsztatów to:
 promocja amerykańskich funduszy na badania wśród europejskich naukowców
 wzmocnienie wiedzy instytucji europejskich na temat ubiegania się o amerykańskie fundusze na
badania i zarządzanie nimi
 prezentacja dobrych praktyk w zakresie współpracy badawczej między USA a europejskimi
instytucjami.
Rejestracja i udział w warsztatach są bezpłatne. Szczegóły dotyczące cyklu warsztatów, programu
i rejestracji dostępne na stronie http://www.kpk.gov.pl/?p=24955.
BILAT USA 2.0 to projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach 7PR. Jego celem jest
wzmocnienie aktywności i rozwoju partnerstwa nauki, technologii i innowacji pomiędzy Unią Europejską
a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
Dział Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji
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SUM objęty działaniami mentoringowymi
Informujemy, że JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach podpisał w imieniu naszej Uczelni Deklarację
mentoringową, uprawniającą do korzystania ze wsparcia Krajowego
Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej przy
składaniu wniosków w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020.
Jednocześnie pracownicy SUM mogą korzystać z pomocy oferowanej przez Regionalny Punkt
Kontaktowy Politechnika Śląska. W ramach współpracy mentoringowej SUM wraz z Krajowym Punktem
Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej i Regionalnym Punktem Kontaktowym
Politechnika Śląska zorganizuje w listopadzie 2015 r. Dzień Informacyjny Zdrowie. Istnieje również
możliwość zorganizowania szkoleń, warsztatów czy też umówienia indywidualnych konsultacji
z ekspertami pracującymi w Punktach Kontaktowych. Uprzejmie prosimy, aby w razie zainteresowania
pomocą oferowaną przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
i Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska, zgłaszać taką potrzebę do p. Patrycji Obłój z Działu
Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji, e-mail: pobloj@sum.edu.pl.

Dzień Informacyjny Zdrowie w SUM
Informujemy, że 12 listopada 2015 r. Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym
Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE) i Regionalnym
Punktem Kontaktowym Politechnika Śląska (RPK Politechnika Śląska)
zorganizuje w Katowicach Dzień Informacyjny Zdrowie.
W programie przewidziano m.in.:





omówienie możliwości, jakie daje program HORYZONT 2020,
przedstawienie zasad uczestnictwa w programie,
zaprezentowanie tematów konkursów na lata 2016/2017 w zakresie Zdrowie, zmiany
demograficzne i dobrostan,
wskazówki eksperta oceniającego wnioski konkursowe.

W trakcie spotkania będą Państwo mieli okazję poznać pracowników Krajowego Punktu Kontaktowego
Programów Badawczych Unii Europejskiej i Regionalnego Punktu Kontaktowego Politechnika Śląska oraz
możliwości wsparcia, które oferują obydwa punkty kontaktowe. Szczegóły dotyczące Dnia
Informacyjnego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Działu Projektów, Programów
Rozwojowych i Innowacji oraz przesłane do Dziekanatów i jednostek SUM. Już teraz serdecznie
zachęcamy do udziału w spotkaniu.
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KONKURS PLASTYCZNY
Departament Funduszy Europejskich
zaprasza dzieci i przedszkola uczestniczące
w Projekcie „Edukacja, promocja
i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej
skierowana do małych dzieci, ich rodziców,
opiekunów i wychowawców”
do udziału w Konkursie
„Dzieciństwo bez próchnicy”

CELE KONKURSU
 propagowanie prawidłowej higieny jamy ustnej
wśród dzieci w wieku przedszkolnym
 ograniczenie występowania choroby
próchnicowej zębów oraz poprawa stanu
zdrowia jamy ustnej wśród dzieci w wieku
przedszkolnym
 promocja Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy
DO KOGO JEST SKIEROWANY
W konkursie mogą brać udział przedszkolaki w wieku
od 2 do 5 lat (lub w wieku 6 lat, jeżeli uczęszczają do przedszkola), które uczestniczyły w edukacji
bezpośredniej Projektu „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana
do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”.
NAGRODY
Nagrodami w konkursie będą zabawki/gry i zestawy do ćwiczeń. Uhonorowane zostaną zarówno dzieci
(laureaci prac), jak i przedszkola, z których przesłane zostały zgłoszenia laureatów. Wartość nagród dla
jednej placówki wyniesie ok. 2 000 zł.
WAŻNE INFORMACJE
1. Konkurs trwa od 1 września 2015 r. do 29 lutego 2016 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca marca 2016 r.
3. Każde przedszkole uczestniczące w konkursie może wysłać tylko jedną pracę konkursową.
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4. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do Organizatora pracy wraz z prawidłowo
wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w terminie do 29 lutego 2016 r. z dopiskiem: Konkurs
plastyczny „Dzieciństwo bez próchnicy”.
5. Lista nagrodzonych przedszkoli oraz dzieci zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.zdrowie.gov.pl w terminie do końca kwietnia 2016 r.
6. Werdykt ogłoszony zostanie na stronie internetowej www.mz.gov.pl oraz www.zdrowie.gov.pl.
Zwycięzca konkursu dodatkowo zostanie powiadomiony pisemnie o wygranej oraz sposobie
odbioru/przekazania nagrody.
7. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

Otwarte konkursy
1) Standard grants – 15 września 2015
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

http://visegradfund.org
III Program Zdrowia UE – 15 września 2015
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-2015.html
MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5 – 15 września 2015
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-06-15-ogloszenie-konkursow-m7h7sb5.
INNOMED – 1 października 2015
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs2122015innomed/
„Studiujesz? Praktykuj!”, w ramach Działania 3.1 POWER 2014-2020 – 14 października 2015
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs2sppower312015/
STRATEGMED 3 – 14 listopada 2015
http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/profilaktyka-i-leczenie-chorob-cywilizacyjnych--strategmed/strategmed-iii-konkurs/aktualnosci/art,3476,trzeci-konkurs-na-projekty-w-ramach-programustrategmed.html
ERC Starting Grants – 17 listopada 2015
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/21065-erc-2016stg.html
POLONEZ – 15 grudnia 2015
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-07-31-polonez-dokumentacja

9) 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

10) IV nabór wniosków FWD – 31 grudnia 2015
http://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-2363IV_nabor_wnioskow_FWD_w__trybie_konkursowym_na_dofinansowanie_projektow_ze_srodkow_Fundusz
u_Wspolp

11) Konkurs 1/1.1.1/2015 POIR „Szybka ścieżka” – 31 grudnia 2015
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/
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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
mgr Bartosz Bochenkiewicz, e-mail: bbochenkiewicz@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, Programy Zdrowia UE:
mgr Sabina Wejner, e-mail: swejner@sum.edu.pl – urlop macierzyński
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
mgr inż. Joanna Makuch; e-mail: jmakuch@sum.edu.pl
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Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
tel.: + 48 (0) 32 208 36 92, 208 36 40, 208 36 44, e-mail: kpm@sum.edu.pl
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