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Szanowni Państwo,
W atmosferze przedświątecznej przesyłam dziewiąty numer newslettera
Działu Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji. Zachęcam do
lektury zwłaszcza osoby zainteresowane składaniem wniosków, gdyż
w najbliższym czasie można aplikować o środki w kilku otwartych konkursach
krajowych i zagranicznych. Dla osób zastanawiających się nad tym, czy warto
składać wnioski, interesująca może być informacja o sukcesach pracowników
SUM – zarówno w indywidualnych projektach badawczych, stypendiach, jak
również w dużych projektach badawczo-innowacyjnych.
W trzeciej edycji konkursu STRATEGMED naukowcy z SUM złożyli 11 wniosków, w tym aż 4 wnioski,
w których Liderem był Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
W czasie ostatnich dwóch miesięcy podpisano dwie umowy na realizację dużych międzynarodowych
projektów badawczych, tj. projektu JANPA w ramach III Programu Zdrowia Unii Europejskiej, o którym
pisaliśmy w poprzednim numerze newslettera oraz projektu INNODIA w ramach Inicjatywy Leków
Innowacyjnych 2, współfinansowanego z programu HORYZONT 2020. Rozpoczęła się także realizacja
projektu CIRCULATE, który uzyskał finansowanie w ramach programu STRATEGMED II. Sukcesem
zakończyło się aplikowanie o środki z NCN - SUM uzyskał dofinansowanie do projektu PRELUDIUM 9.
Obecnie otwarte są m.in. cztery konkursy ogłoszone przez NCN, kilka konkursów w ramach programu
HORYZONT 2020, w priorytecie Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan oraz Innovative Training
Networks (ITN) w ramach Marie Curie-Skłodowska Actions, jeden konkurs ze środków Funduszu
Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia oraz konkurs Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych - ERC
Consolidator Grants.
Zachęcam do odwiedzania strony internetowej Działu Projektów, Programów Rozwojowych
i Innowacji, gdzie zamieszczamy informacje o nowych możliwościach aplikowania oraz do
bezpośredniego kontaktu z pracownikami naszego Działu.
Życzę Państwu spokojnych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz zasłużonego odpoczynku tak, aby
z nowymi pomysłami na projekty badawcze i w pełni sił rozpocząć Nowy 2016 Rok.

Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji
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Rozpoczęcie projektu CIRCULATE
16 listopada 2015 r. rozpoczęła się realizacja projektu
CIRCULATE „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu
sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona
jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek
macierzystych”, finansowanego ze środków Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED II. Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach jest jednym z 6 partnerów w konsorcjum naukowym, powołanym w celu wspólnej
realizacji projektu, który będzie trwał 36 miesięcy i będzie składał się z fazy badawczej oraz fazy
przygotowania do wdrożenia. Konsorcjum uzyskało dofinansowanie w kwocie przeszło 32 mln zł.
Kierownikiem merytorycznym w SUM jest prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski, Kierownik III
Katedry Kardiologii.
W projekcie CIRCULATE zaproponowano nowe podejście do leczenia wybranych chorób sercowonaczyniowych w oparciu o mezenchymalne komórki macierzyste (MSC), pochodzące z galarety
Whartona (WJMSC), wykorzystujące ich potencjał regeneracyjny. Realizacja projektu CIRCULATE pozwoli
na zdobycie wiedzy na temat biologii komórek WJMSC i przetestowanie nowych technologii, opartych
o MRI w celu monitorowania procesu regeneracji. Umożliwi rozwój nowych strategii terapeutycznych
w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego przy użyciu terapii opartej o komórki macierzyste.
Partnerzy konsorcjum zakładają m.in. stworzenie allogenicznego banku komórek WJMSC, a także ocenę
klinicznego potencjału WJMSC w chorobach sercowo-naczyniowych przy zastosowaniu nowatorskiej
metody MRI. Wyniki prac posłużą opracowaniu leku na bazie allogenicznych komórek macierzystych,
dzięki któremu będzie można regenerować narządy i tkanki. Projekt będzie miał duży wpływ na rozwój
medycyny regeneracyjnej w Polsce i na świecie.

Podsumowanie naboru wniosków w konkursie
STRATEGMED III
Zgodnie z informacją Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach III konkursu strategicznego
programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”
STRATEGMED, wpłynęły 82 wnioski na łączną kwotę ponad 1,4 mld zł.
Zespoły naukowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w koordynacji z Działem
Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji złożyły w tej, ostatniej już edycji konkursu
STRATEGMED 11 wniosków o finansowanie. Ogólna wartość dofinansowania badań podstawowych,
przewidzianych do realizacji w SUM wynosi blisko 33 mln zł.
W ilości składanych wniosków przodował Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, którego pracownicy
złożyli 4 wnioski, w tym 1 liderowany, pod kierownictwem dr hab. nauk o zdrowiu Ryszarda Plinty,
Kierownika Katedry Fizjoterapii.
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III Katedra Kardiologii pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Wojciecha Wojakowskiego złożyła aż 2 z
3 wniosków składanych przez WLK w Katowicach.
Pracownicy Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu złożyli 3 wnioski, przy
czym 2 z nich stanowią projekty, których Liderem jest SUM, a kierownikami merytorycznymi - prof. dr
hab. n. med. Tomasz Szczepański, Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej
oraz dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki, prof. nadzw. SUM, Kierownik
Kliniki Radioterapii.
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu uplasował się na pierwszym miejscu pod względem
wnioskowanej kwoty dofinansowania, składając 1 wniosek pod
kierownictwem prof. dr hab. n. med. Urszuli Mazurek, Kierownika
Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej. We wniosku przewidziano ponad 8 mln zł dla SUM jako Lidera
konsorcjum 9 Partnerów, w tym 2 przedsiębiorstw i 3 jednostek naukowych zagranicznych.
Wnioski podlegają obecnie ocenie formalnej. W sprawach związanych z konkursem STRATEGMED oraz
możliwościami pozyskiwania środków na realizację projektów badawczych ze środków NCBR zapraszamy
do kontaktu z Działem Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji (e-mail: jmakuch@sum.edu.pl,
tel. 32 208 36 44).

Zwycięski grant SUM w ramach konkursu PRELUDIUM 9

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 listopada br. na stronie Narodowego Centrum Nauki
w Krakowie opublikowano wyniki konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9.
Z przyjemnością zawiadamiamy, iż Pan mgr Adam Pudełko student III roku studiów doktoranckich w
dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna na Wydziale Farmaceutycznym z
Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
otrzymał dofinansowanie w kwocie 150 tyś. w konkursie PRELUDIUM 9, konkurs skierowany dla osób
rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Poniżej zamieszczamy krótki opis projektu pt.: „Ocena wpływu odmiennych strukturalnie łańcuchów
siarczanu dermatanu na czynność komórek raka piersi”, który otrzymał dofinansowanie.
Siarczan dermatanu (DS) jest związkiem z grupy węglowodanów złożonych, który powszechnie
występuje w przestrzeni pozakomórkowej tkanek zwierzęcych w postaci kowalencyjnych połączeń
z białkami, nazywanymi proteoglikanami. Łańcuchy DS zbudowane są z naprzemiennie ułożonych reszt
N-acetylowanej galaktozoaminy (GalNAc) i glukuronianu (GlcA) lub iduronianu (IdoA). Większość reszt
GalNAc, a także niektóre reszty IdoA i GlcA są siarczanowane. Stąd też łańcuchy DS cechują się dużą
gęstością ujemnego ładunku elektrycznego. Ta cecha strukturalna łańcuchów DS oraz ich duża
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elastyczność, związana z obecnością reszt IdoA sprawiają, iż węglowodany te silnie wiążą wiele różnych
cząsteczek białkowych, w tym m.in. czynniki wzrostowe i ich receptory komórkowe. W konsekwencji
wspomnianych oddziaływań łańcuchy DS regulują czynność komórek, choć charakter tego wpływu nie
jest w pełni poznany. Jednak zdolność DS do wiązania różnych cząsteczek, a co za tym idzie do
wypełniania swych funkcji biologicznych, podlega zmianom w przebiegu różnych procesów
fizjologicznych i patologicznych w następstwie, towarzyszącej tym procesom, przebudowy strukturalnej
omawianego węglowodanu, która odzwierciedla się w zmiennej liczbie i łańcuchowej lokalizacji grup
siarczanowych i reszt IdoA. Trzeba tu jednak podkreślić, iż relacje między strukturą DS a jego funkcjami
biologicznymi są słabo poznane. Proces nowotworzenia przebiega ze znacznymi zaburzeniami
metabolizmu DS, manifestującymi się zmniejszeniem ładunku elektrycznego i elastyczności łańcuchów
tego związku oraz postępującą redukcją jego zawartości w mikrośrodowisku komórek nowotworowych.
Ta przebudowa strukturalna, prawdopodobnie prowadząca do upośledzenia zdolności DS do
oddziaływań międzycząsteczkowych, a także usuwanie tego związku z otoczenia guza sugerują, iż
omawiany węglowodan może mieć hamujące działanie na rozwój nowotworu. Jednakże szczegółowy
wpływ DS na czynność komórek nowotworowych jest jeszcze słabo poznany. Dlatego też celem
proponowanego projektu jest, po raz pierwszy tak obszerna ocena działania in vitro strukturalnie
odmiennych łańcuchów DS na czynność komórek raka piersi, obejmująca badania wpływu tego
węglowodanu na żywotność i proliferację komórkową, indukcję apoptozy oraz przebieg cyklu
komórkowego. Ponadto, powyższy projekt zakłada również wskazanie potencjalnego mechanizmu
działania DS na komórki nowotworowe poprzez ocenę wpływu tego węglowodanu na przekaźnictwo
sygnałowe, w tym to związane z aktywacją receptorów dla czynników wzrostowych. Działanie DS będzie
oceniane w stosunku do komórek hodowanych na powierzchni plastikowej oraz na podłożu Matrigel,
stanowiącym ekstrakt z nowotworowej błony podstawnej. Zastosowanie Matrigelu pozwoli ocenić
wpływ odmiennych strukturalnie łańcuchów DS na czynność komórek nowotworowych w warunkach
zbliżonej do in vivo kooperacji między receptorami dla czynników wzrostowych i integrynami. Realizacja
niniejszego projektu pozwoli na pogłębienie wiedzy, dotyczącej roli, jaką odgrywają łańcuchy DS
w biologii komórki nowotworowej.

Stypendium MNiSW TransFormation.doc dla Pani
mgr Katarzyny Brukało
Miło nam poinformować, że w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
"TransFormation.doc" Pani mgr Katarzyna Brukało, wykładowca Zakładu Polityki Zdrowotnej Wydziału
Zdrowia Publicznego w Bytomiu oraz doktorantka Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, została
zakwalifikowana na szkolenie trenerskie i zaproszona na Uniwersytet Lund w Szwecji, który należy do
100 najlepszych uniwersytetów na świecie.
Pani Magister wzięła udział w dwutygodniowym szkoleniu, mającym na celu wzmocnienie kompetencji
z zakresu przedsiębiorczości, a także umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką
oraz w tygodniowym szkoleniu dedykowanym nabyciu umiejętności trenerskich w powyższym zakresie.
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W pierwszym etapie rekrutacji istotne były osiągnięcia Pani mgr Brukało, w tym uczestnictwo w pracach
grupy roboczej pod afiliacją Światowej Organizacji Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia i Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny ds. Essential Public Health Operations.
Grupa ta pracuje nad ustaleniem głównych zadań zdrowia publicznego w Polsce, głównych jego
problemów i wyzwań oraz możliwości rozwoju. W kolejnych etapach rekrutacji osoby aplikujące musiały
rozwiązywać zadania oraz stworzyć film, w którym opowiadały o swoich zainteresowaniach naukowych
(zgodnie z zasadami prezentacji TED).
Program jest częścią projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich
wynikami. Projekt ten jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
poddziałania 1.1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) i zakłada bezpłatny udział
500 doktorantów/ młodych naukowców w szkoleniach w najlepszych ośrodkach akademickich z listy
szanghajskiej w III i IV kwartale 2015 r.
Pani mgr Katarzyna Brukało tak podsumowała swój pobyt w Szwecji: „Umiejętności te przydadzą mi się
podwójnie - po pierwsze w pracy wykładowcy na takich przedmiotach jak zarządzanie karierą zawodową
czy organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, a po drugie - w pracy naukowej w dziedzinie zdrowia
publicznego, które łączy wiedzę naukową i społeczeństwo oraz decydentów. Zatem ważnym jest, aby
komunikować się merytorycznie, ale prosto.”
Dodatkowym atutem pobytu zagranicą w międzynarodowej grupie interdyscyplinarnej była możliwość
poznania osób z różnych ośrodków, o różnych zainteresowaniach naukowych i tworzenie w przyszłości
zespołów interdyscyplinarnych.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w aplikowaniu o środki na realizację projektów!

Rozpoczęcie projektu INNODIA
1 listopada 2015 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn.
„Translational approaches to disease modifying therapy of type 1
diabetes: An innovative approach towards understanding and
arresting Type 1 diabetes”, akronim INNODIA. Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach jest jednym z 33 partnerów w konsorcjum
międzynarodowym projektu. Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych 2 i
częściowo finansowany z budżetu programu HORYZONT 2020.
Projekt będzie trwał 84 miesiące, tj. 7 lat. Budżet SUM w projekcie wynosi 271 000 EUR,
a dofinansowanie wynosi 100%. Kierownikiem merytorycznym w SUM jest Pani Prof. dr hab. n. med.
Przemysława Jarosz-Chobot, a realizacja projektu ma miejsce w Klinice Diabetologii Wydziału
Lekarskiego w Katowicach SUM.
Głównym celem projektu 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. W projekcie zaplanowano analizę uzyskanych próbek w zakresie podstawowych walidacji
biomarkerów do genomiki oraz zatwierdzenie nowych biomarkerów, które zostaną opracowane
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w czasie trwania projektu naukowego. Zostaną także przeprowadzone badania
z zakresu
transkryptomiki, proteomiki, metabolomiki, miRNAomiki i genomiki, w celu wykorzystania ich w na
dalszych etapach blokowania rozwoju cukrzycy typu1. Prowadzone będą poszukiwania nowych
biomarkerów, usprawniające funkcje komórek beta i reaktywności immunologicznej (w tym funkcji Treg)
oraz pozwalające na zróżnicowanie różnych przebiegów choroby (np. powolna progresja vs szybka
progresja). Ponadto, planowane jest badanie nowych innowacyjnych sposobów obrazowania i oceny
funkcji/interakcji immunologicznych komórki beta trzustki. Kolejnym celem projektu będzie
wykreowanie nowej terapii T1D,
w ukierunkowaniu na działanie przeciwzapalne, tolerancji
immunologicznej lub modyfikacji funkcji komórek limfocytów T / β. Zostaną zaprojektowane efektywne
sposoby terapii oraz oceny dawki leku, schematu terapii oraz wczesnej ich skuteczności u pacjentów ze
stanem przedcukrzycowym lub wcześnie rozpoznanym T1D.

Jak napisać dobry wniosek do NCN? Opinie eksperta oceniającego Prof. dr hab. n. med. Edwarda Wylęgały
W związku z moim uczestnictwem w Panelu oceniającym granty postanowiłem podzielić się paroma
refleksjami, które być może pomogą skuteczniej starać się o pozytywny wynik postępowania
konkursowego. Mam nadzieję, że pozwoli to na obalenie mitów związanych z niskim odsetkiem
przyznawania grantów. Wysyłając grant do oceny pamiętajmy o tym, że będzie oceniany przez
naukowców z dużym doświadczeniem w prowadzeniu własnych grantów, ale również trzeba mieć
świadomość, że w większości przypadków będą nas oceniali wybitni eksperci z zagranicy. Dbajmy, aby
wersja angielska nie budziła zastrzeżeń językowych, bo to na wstępie oceny może nam utrudnić sukces.
Uwagi zawarte w negatywnej ocenie projektu mają posłużyć w takim ulepszeniu projektu, aby przy
kolejnym wysłaniu mógł być zaakceptowany. Korzystanie z grantu NCN lub NCBiR to wydatkowanie
publicznych pieniędzy, więc nie dziwmy się, że ich pozyskanie wymaga tyle trudu. Miejmy świadomość,
że każdy wniosek jest dyskutowany bardzo szczegółowo, mimo że zwykle otrzymujemy wynik w formie
suchych recenzji.
Tematyka składanego grantu musi być związana z głównym nurtem twórczości naukowej aplikującego.
Panel recenzentów oceniający grant musi być przekonany, że Aplikant jest ekspertem w danym temacie.
Najlepiej jeżeli jest to naturalna kontynuacja jego drogi naukowej.
Prowadzenie wcześniejszych grantów bardzo wzmacnia
pozycję badacza pod warunkiem, że zostały bardzo dobrze
rozliczone, to znaczy że z badań powstały publikacje
wyłącznie wysoko impaktowe ( >2 IF).
Trzeba zadać sobie pytanie, czy potencjalnie uzyskane
wyniki na przedstawioną hipotezę badawczą dadzą
wartość dodaną do nauki? Jeżeli tak, grant ma szanse na
powodzenie.
Przedstawiona w grancie metodyka musi być dokładnie opracowana i nie budzić wątpliwości. Oceniają
nas eksperci, którzy znają bardzo dobrze techniki badawcze. Zaproponowane metody statystyczne
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muszą implikować liczbę oznaczeń, a te być podstawą do obliczeń kosztorysowych. Kosztorys musi być
zrównoważony. Trzeba wziąć pod uwagę pracę całego zespołu, szczególnie zaś personelu dodatkowego
(techników, pielęgniarki, statystyków).
Częstym błędem jest aplikowanie do złego panelu. Panel badań nauk podstawowych wymaga
zastosowania w metodyce technik właśnie tych nauk. Badania obserwacyjne w tym panelu nie mają
szans na pozytywny wynik.
Wiele emocji budzi ocena dorobku kierownika projektu. Ocena dorobku naukowego jest dokonywana
indywidualnie. Po matematycznym przyporządkowaniu indeksu H oraz całościowego dorobku IF każdy
Kandydat jest analizowany szczegółowo. Brane są pod uwagę między innymi takie czynniki jak
doświadczenie, które powinno korelować z wysokością współczynników, ciągła aktywność naukowa bez
wygaszenia w ostatnich latach, rodzaj dyscypliny naukowej. Jeżeli sami oceniamy swoją twórczość
naukową, to do prac opublikowanych proponowałbym zaliczyć jako bardzo dobre te o współczynniku
IF>5, dobre >2-<5 oraz słabe <2. Taka skala pomoże nam bardziej krytycznie ocenić wynik odrzuconych
grantów i pochylić się nad własnym dorobkiem.
Czy coś jeszcze możemy zrobić, aby skuteczność pozyskiwanych grantów była większa? Odpowiedź na
to pytanie możemy znaleźć w wykładzie Pana Profesora Michała Tendery pt. „Działalność naukowa
w zakresie nauk klinicznych – stan obecny i perspektywy
rozwoju” wygłoszonym w
Katowicach w 2015 roku.
Mierzmy wysoko i publikujmy w dobrych pismach, unikajmy
publikacji nihilistycznych pozbawionych IF. Będzie to
podstawa sukcesu w zgłaszanych przez nas wnioskach
o granty.
Finansowanie
uzyskują
najlepsi
z
najlepszych.
Never give-up. Nie poddajmy się i stale ulepszajmy naszą
aplikację grantową.
Żeby wejść na nartach na Stożek trzeba się namęczyć
tak jak z napisaniem grantu i nie poddawać się

OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10, POLONEZ 1
Do 15 grudnia 2015 r. można składać wnioski do Narodowego Centrum Nauki
w trzech konkursach:




OPUS 10 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
PRELUDIUM 10 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
nieposiadające stopnia naukowego doktora
SONATA 10 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
posiadające stopień naukowy doktora

Więcej informacji na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-09-15-ogloszeniekonkursow.
Dział Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji
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POLONEZ 1 – nabór wniosków
Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków do pierwszej edycji
konkursu POLONEZ, adresowanego do naukowców przyjeżdżających z
zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe w polskich jednostkach.
Celem projektu jest finansowanie stażu badawczego oraz rozwijanie różnorodnych kompetencji
naukowców. Program POLONEZ otrzymał dofinansowanie z programu EU Horyzont 2020 Marie
Skłodowska-Curie Actions COFUND-2014. Wnioski do pierwszej edycji konkursu należy składać za
pomocą systemu OSF w języku angielskim do 15 grudnia 2015 r.
Aplikantami mogą być osoby posiadające stopień doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia
badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy (zgodnie z warunkami konkursu POLONEZ 1 określonymi
w Uchwale nr 55/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. Rady NCN), które w okresie 3 lat przed terminem
ogłoszenia konkursu nie mieszkały, nie pracowały ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.
Naukowcy mogą przyjechać na staż roczny lub dwuletni. Finansowanie projektu obejmuje:
1. wynagrodzenie (w tym mobility allowance): 4 350 EUR brutto/miesiąc (umowa o pracę; kwota
obejmuje wszystkie koszty pracodawcy), tj. ok. 9760 PLN netto miesięcznie,
2. dodatek rodzinny: 300 EUR/ok. 1203 zł brutto/miesiąc (dla osób przyjeżdżających z rodzinami na
okres co najmniej 3 miesięcy), tj. ok. 760 zł PLN netto miesięcznie,
3. grant badawczy, w przypadku stażu 12-miesięcznego 112 000 PLN, w przypadku stażu 24miesięcznego 320 000 PLN,
4. program szkoleń rozwijających różnorodne kompetencje stażysty, zorganizowany i sfinansowany
przez NCN.
Dla jednostki przyjmującej naukowca przewidziane są koszty pośrednie w wysokości 20%.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako jednostka naukowa jest uprawniony do przyjęcia
stażystów zagranicznych w ramach powyższego programu.
Zgodnie z regulaminem konkursu jednostka przyjmująca stażystę:







zatrudnia wnioskodawcę na umowę o pracę na pełny etat na cały czas realizacji stażu,
zapewnia przestrzeń biurową/laboratoryjną oraz aparaturę niezbędną do realizacji stażu,
zapewnia obsługę administracyjno-finansową stażu i wyznacza koordynatora tej obsługi,
organizuje co najmniej 1 wizytę studyjną rocznie związaną z zainteresowaniami stażysty (1-10 dni
roboczych) w jednostce sektora pozaakademickiego,
wspiera stażystę w popularyzacji wyników badań,
wskazuje partnera naukowego, którego dorobek naukowy jest brany pod uwagę przy ocenie
wniosku. Partner naukowy wspiera integrację stażysty z zespołem pracowników naukowych
jednostki i może otrzymywać wynagrodzenie z kosztów bezpośrednich, jeśli bierze udział
w badaniach zaplanowanych przez stażystę, bądź z kosztów pośrednich, np. za udział w organizacji
wizyty studyjnej.

Z uwagi na charakter projektu, zarówno jednostka naukowa, jak i wskazany przez nią partner naukowy
muszą wspierać osobę ubiegającą się o grant na etapie składania wniosku i uzgodnić zakres objęty
przyszłą umową między jednostką a stażystą. Formularz zawiera część informacji dotyczących jednostki,
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stąd konieczność ścisłej współpracy przy wypełnianiu wniosku aplikacyjnego. Wnioski należy składać za
pomocą systemu OSF w języku angielskim do 15 grudnia 2015 r.
Szczegółowe informacje na temat składania wniosku zawarte są w dokumencie POLONEZ 1 Guidelines
for Applicants:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2015_08_POLONEZ%201_guidelines_for_applicants.
pdf
Pełna dokumentacja konkursowa oraz wszelkie
https://www.ncn.gov.pl/polonez?language=pl

załączniki

znajdują

się

na

stronie

Kontakt: e-mail: polonez@ncn.gov.pl, tel. 00 48 12 341 90 17 lub 00 48 12 341 91 39.

Otwarcie konkursu Innovative Training Networks
Agencja Wykonawcza ds. Badań (Research Executive Agency, REA)
ogłosiła drugi konkurs na Marie Skłodowska-Curie Innovative Training
Networks (ITN) w ramach programu Horyzont 2020. Budżet konkursu
wynosi 370 mln euro. Termin składania wniosków upływa 12 stycznia
2015 r., o godzinie 17.00 czasu środkowoeuropejskiego. Identyfikator
konkursu to: H2020-MSCA-ITN-2015.
Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do uczelni wyższych, instytucji badawczych
i przedsiębiorstw, które razem tworzą sieci szkoleniowe w dziedzinie badań naukowych. O projekty
badawczo-szkoleniowe, mające na celu rozwój nowego pokolenia kreatywnych, przedsiębiorczych
i innowacyjnych naukowców, ustrukturyzowanie szkoleń doktorantów oraz poprawę perspektyw
rozwoju ich kariery mogą aplikować konsorcja przyjmujące jedną z trzech form:
European Training Networks (ETN): przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów członkowskich i/lub
stowarzyszonych z H2020 oferujące wspólny i komplementarny program szkoleniowy oparty
o indywidualne projekty badawcze realizowane przez przyjmowanych początkujących naukowców.
European Industrial Doctorates (EID): przynajmniej 2 instytucje z 2 różnych krajów członkowskich lub
stowarzyszonych oraz 2 różnych sektorów oferujące studia doktoranckie, w ramach których doktorant
musi spędzić przynajmniej 50% czasu w sektorze pozaakademickim (nacisk na udział przedsiębiorstw).
Jedna z instytucji musi mieć prawo do przyznawania stopnia naukowego doktora.
European Joint Doctorates (EJD): przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów członkowskich lub
stowarzyszonych uprawnione do nadawania stopnia doktora oferujące wspólny program studiów
doktoranckich i przyznające wspólny/podwójny stopień doktora.
Ogłoszenie o konkursie, dokumentacja konkursowa (Program Pracy, Przewodnik dla wnioskodawców)
oraz możliwość aplikacji znajdują się na stronie Participant Portal:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2056msca-itn-2016.html
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ERANet-LAC: Latin America, Caribbean and European Union - otwarcie
naboru wniosków w 2 konkursie
1 grudnia 2015 r. otwarto nabór wniosków w ramach
2 międzynarodowego konkursu ERANet-LAC 2nd Joint Call on
Research and Innovation organizowanego w ramach projektu
ERANet-LAC. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu:
Biodiversity/Climate Change, Bioeconomy, Energy, Health, ICT.
Celem międzynarodowych konkursów w ramach ERANet-LAC jest rozpoczęcie nowej, trwałej
i wielostronnej współpracy naukowej między naukowcami z Europy, Ameryki Łacińskiej i Karaibów.
Polscy wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach następujących obszarów
tematycznych:
Biodiversity: Topic 2: Waste management, recycling and urban mining
Bioeconomy:
Topic 3: Biorefinery - Fractionation and valorisation of residual biomass to intermediate and/or final high
added value bioproducts
Topic 4: Biorefinery - Lignocellulosic biorefinery platform: Production of high-value bio-based products
Energy: Topic 6: Solar thermal energy - Energy storage technologies
Health:
Topic 7: Cancer - Improving the quality of care and quality of life of dying cancer patients
Topic 8: Infectious diseases - Research in prevention of infectious diseases and promotion of well-being
Wnioski można składać do 10 marca 2016 r. Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez
system elektroniczny dostępny na stronie: http://calleranet-lac.cyted.org/
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 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Szczegółowe informacje na stronie http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eranet/eranet-lac/aktualnosci/art,3812,eranet-lac-latin-america-caribbean-and-european-unionotwarcie-naboru-wnioskow-w-2-konkursie.html

Europejska Rada ds. Badań Naukowych - ERC Consolidator Grant
Do 2 lutego 2016 r. można składać wnioski na granty Europejskiej Rady ds.
Badań Naukowych - ERC: Consolidator Grants. Konkurs adresowany jest do
wybitnych badaczy, posiadających stopień naukowy doktora od co najmniej
7, lecz nie dłużej niż 12 lat. Wnioskodawca musi być autorem kilku publikacji
w czasopismach międzynarodowych i posiadać bogaty dorobek naukowy
(w tym np. patenty, nagrody naukowe, udział w konferencjach etc.).
Projekty mogą dotyczyć dowolnej tematyki, jednakże szczególnie cenione
będą badania interdyscyplinarne, prowadzące do odkryć i rezultatów wykraczających poza aktualny stan
wiedzy.
Dział Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji
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Granty przyznawane są na okres do 5 lat, wynoszą maksymalnie 2 mln euro (w niektórych przypadkach
możliwe jest uzyskanie dodatkowych 750 000 euro) i wymagają prowadzenia badań w instytucji
zlokalizowanej w kraju UE bądź w tzw. kraju stowarzyszonym z programem Horyzont 2020.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1120-erc2016-cog.html.
Od września 2015 r. 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.

Konkursy w ramach programu HORYZONT 2020
Po zatwierdzeniu Programu Pracy na lata 2016-2017, Komisja Europejska ogłosiła nowe konkursy,
obejmujące następujące 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

Priorytetowe obszary badawcze to: spersonalizowana medycyna, biomonitoring człowieka, choroby
zakaźne, zdrowie matki i dziecka, promocja zdrowego starzenia się oraz technologie ICT w zdrowiu.
Szczegółowe tematy, na które można składać wnioski:
SC1-HCO-02-2016: Standardisation of pre-analytical and analytical procedures for in vitro diagnostics in
personalised medicine – termin składania wniosków 13.04.2016
SC1-HCO-03–2017: Implementing the Strategic Research Agenda on
Personalised Medicine – zostanie otwarty 29.02.2016
SC1-HCO-04–2016: Towards globalisation of the Joint Programming
Initiative on Antimicrobial Resistance – termin składania wniosków
13.04.2016
SC1-HCO-05–2016: Coordinating personalised medicine research –
termin składania wniosków 13.04.2016
SC1-HCO-06–2016: Towards an ERA-NET for building sustainable and
resilient health system models - termin składania wniosków 13.04.2016
SC1-HCO-07-2017: Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) - zostanie otwarty 29.02.2016
SC1-HCO-08-2017: Actions to bridge the divide in European health research and innovation - zostanie otwarty
29.02.2016
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SC1-HCO-10-2016: Support for Europe’s leading Health ICT SMEs - termin składania wniosków 16.02.2016
SC1-HCO-11-2016: Coordinated action to support the recognition of Silver Economy opportunities arising from
demographic change – termin składania wniosków 16.02.2016
SC1-HCO-12-2016: Digital health literacy - termin składania wniosków 16.02.2016
SC1-HCO-13-2016: Healthcare Workforce IT skills - termin składania wniosków 16.02.2016
SC1-HCO-14-2016: EU-US interoperability roadmap - termin składania wniosków 16.02.2016
SC1-HCO-15-2016: EU eHealth Interoperability conformity assessment – termin składania wniosków 16.02.2016
SC1-HCO-16-2016: Standardisation needs in the field of ICT for Active and Healthy Ageing - termin składania
wniosków 16.02.2016
SC1-PM-01-2016: Multi omics for personalised therapies addressing diseases of the immune system - termin
składania wniosków 13.04.2016
SC1-PM-02-2017: New concepts in patient stratification - zostanie otwarty 29.02.2016, dwuetapowy
SC1-PM-03-2017: Diagnostic characterisation of rare diseases - zostanie otwarty 29.02.2016
SC1-PM-04-2016: Networking and optimising the use of population and patient cohorts at EU level - termin
składania wniosków 13.04.2016
SC1-PM-06-2016: Vaccine development for malaria and/or neglected infectious diseases - termin składania
wniosków 13.04.2016
SC1-PM-07-2017: Promoting mental health and well-being in the young
dwuetapowy

- zostanie otwarty 29.02.2016,

SC1-PM-08-2017: New therapies for rare diseases - zostanie otwarty 29.02.2016
SC1-PM-09-2016: New therapies for chronic diseases - termin składania wniosków 13.04.2016
SC1-PM-10-2017: Comparing the effectiveness of existing healthcare interventions in the adult population zostanie otwarty 29.02.2016, dwuetapowy
SC1-PM-11-2016-2017: Clinical research on regenerative medicine - termin składania wniosków 13.04.2016
SC1-PM-14-2016: EU-Japan cooperation on Novel ICT Robotics based solutions for active and healthy ageing at
home or in care facilities – 12.04.2016
SC1-PM-15-2017: Personalised coaching for well-being and
care of people as they age - zostanie otwarty 20.09.2016
SC1-PM-16-2017: In-silico trials for developing and assessing
biomedical products - zostanie otwarty 8.11.2016
SC1-PM-17-2017: Personalised computer models and in-silico
systems for well-being - zostanie otwarty 8.11.2016
SC1-PM-18-2016: Big Data supporting Public Health policies termin składania wniosków 16.02.2016
SC1-PM-20-2017: Development of new methods and measures for improved economic evaluation and
efficiency measures in the health sector - zostanie otwarty 29.02.2016
SC1-PM-21-2016: Implementation research for scaling-up of evidence based innovations and good practice in
Europe and low- and middle-income countries - termin składania wniosków 13.04.2016

Pełna lista otwartych i planowanych konkursów dostępna jest w serwisie Participant Portal. Zwracamy
uwagę, że już teraz można zapoznać się z tematami konkursów, które zostaną ogłoszone dopiero
w przyszłym roku (oznaczenie – Forthcoming).
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Tematyka ICT w HORYZONCIE 2020
Prace nad technologiami ICT i ich zastosowaniem finansowane są przez Komisję Europejską w ramach
wszystkich trzech filarów programu Horyzont 2020: Excellent Science, Industrial Leadership, Societal
Challenges. Aby ułatwić potencjalnym wnioskodawcom poruszanie się po tematach związanych z tą
tematyką, KE przygotowała przewodnik dla konkursów ogłoszonych na lata 2016-2017: Guide to ICTrelated activities in WP2016-17.
Więcej informacji na stronie:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/information-communication-technologies-horizon-2020

Broszura dotycząca projektów eHealth w ramach HORYZONTU 2020
Komisja Europejska opublikowała broszurę zawierającą zestawienie tematów w zakresie eZdrowia.
Obejmuje ona uaktualnioną w tym roku listę zrealizowanych lub realizowanych projektów: „eHealth
projects” - Research and Innovation in the field of ICT for Health and Wellbeing.
Dokument dostępny jest na stronie internetowej https://ec.europa.eu/digitalagenda/en/news/ehealth-projects-research-and-innovation-field-ict-health-and-wellbeing-overview.

Premia na Horyzoncie
Informujemy, że jest już podpisane rozporządzenie uruchamiające program
„Premia na Horyzoncie”. Naukowcy starający się o finansowanie w ramach
europejskiego programu „HORYZONT 2020” otrzymają dzięki niemu dodatkowe
fundusze.
HORYZONT 2020 to największy w historii program finansowania prac naukowobadawczych w Europie. Jego budżet na lata 2014-2020 wynosi prawie 80 mld
euro. Aby zwiększyć poziom uczestnictwa polskiego środowiska naukowego
w tej inicjatywie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało
wsparcie finansowe na wynagrodzenia dla zaangażowanych w nią osób.
Kryteriami podziału środków w ramach „Premii” będą m.in. rola polskiego uczestnika w projekcie
(koordynator lub partner) i tego, jaka kwota środków Unii Europejskiej przypada na polskiego uczestnika
konsorcjum projektowego. Jeżeli finansowanie ze środków UE wyniesie do 1 mln euro, wnioskodawca
będzie premiowany kwotą równą 20% przyznanych mu środków. Jeżeli finansowanie przekroczy milion
euro – poziom premii sięgnie 25%Dodatkowe wsparcie w wysokości 10% już przyznanych środków
otrzymają koordynatorzy projektów oraz jednostek naukowych, w których realizowane są granty
Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych (ERC).
Więcej informacji na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/premia-nahoryzoncie-wiecej-pieniedzy-dla-badaczy-i-innowatorow.html.
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Europejskie Sieci Referencyjne
8 października br. w Lizbonie odbyła się „Druga konferencja europejska na temat sieci referencyjnych –
od planowania do wdrożenia”, na której poruszono kwestie dotychczasowych osiągnięć w tej dziedzinie
oraz plany na najbliższe miesiące, jak również poinformowano, że pierwsze sieci powstaną w 2016 roku.
Europejska sieć referencyjna (ERN) oparta na dobrowolnym udziale członków, to sieć skupiająca
świadczeniodawców i centra wiedzy w państwach członkowskich, która powinna stosować kryteria UE
w celu zwalczania rzadkich chorób wymagających specjalistycznego leczenia, służyć jako ośrodki badań
i wiedzy w zakresie leczenia pacjentów z innych krajów UE, w razie potrzeby zapewnić dostęp do
urządzeń potrzebnych do leczenia, która opiera się na dobrowolnym udziale członków.
Powstanie sieci przewiduje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z 9 marca 2011 r.
w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.
Utworzenie sieci referencyjnej (ERN) pozwoli na wzmocnienie współpracy europejskiej, podniesie
poziom wiedzy, umożliwi powstanie nowych metod leczenia, leków czy urządzeń medycznych oraz
pomoże państwom członkowskim zapewnić najlepszą opiekę pacjentom, gdyż sieci to element
medycyny ukierunkowanej na pacjenta.
Do końca tego roku mają się zakończyć prace nad instrukcją dla aplikujących. Kolejnym, zaplanowanym
już na przyszły rok krokiem będzie wezwanie do składania aplikacji. Zgodnie z założeniami każda sieć
musi zrzeszać co najmniej 10 członków z przynajmniej 8 krajów.
Więcej informacji na temat Europejskiej Sieci Referencyjnej można uzyskać na stronie internetowej
Komisji Europejskiej pod adresem http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/european_reference_net
works/erf/index_en.htm

IV nabór wniosków FWD w trybie konkursowym na dofinansowanie
projektów ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej
31 grudnia 2015 r. mija termin składania wniosków na konkurs
PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do
trendów demograficzno-epidemiologicznych ogłoszony przez
Ministra Zdrowia jako Operatora Programu. To już IV nabór
wniosków FWD 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.
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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.
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

BILAT USA 2.0
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.
Strona internetowa projektu BILAT USA 2.0 http://www.euussciencetechnology.eu/
W październiku 2015 w ramach projektu BILAT USA 2.0 odbyły się trzy warsztaty (w Warszawie, Rzymie
i Lizbonie) dotyczące możliwości finansowania przez Stany Zjednoczone badań naukowych dla
naukowców z Europy. Warsztaty miały na celu:




promowanie świadomości rządu Stanów Zjednoczonych w zakresie możliwości finansowania
badań dla europejskich naukowców,
wzmocnienie wiedzy instytucji europejskich w ubieganiu się o fundusze z USA i zarządzania
amerykańskimi środkami na badania,
dostarczenie przykładów naukowej współpracy pomiędzy instytucjami ze Stanów Zjednoczonych
i Europy.

W trakcie szkolenia w Warszawie zaprezentowane zostały możliwości aplikowania o środki finansowe na
badania naukowe oferowane przez instytucje amerykańskie, a zwłaszcza NIH i NSF.



National Science Foundation (NSF) – jest niezależną agencją rządową przyznającą środki na
badani naukowe i techniczne, z wyjątkiem nauk medycznych.
National Institutes of Health (NIH) – misją tej instytucji jest poszukiwanie podstawowej wiedzy
o przyrodzie i zachowaniu organizmów żywych oraz wykorzystania tej wiedzy w celu poprawy
zdrowia, wydłużenia życia i ograniczenia chorób i niepełnosprawności.

Zaprezentowano również przykłady udanej współpracy europejskich jednostek naukowych
z amerykańskimi instytucjami finansującymi badania. Duże doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy
amerykańskich ma Karolinska Institutet - http://ki.se/en/startpage, a także Uniwersytet w Zurychu http://www.uzh.ch/de.html.
Większość rządowych agencji Stanów Zjednoczonych finansuje jednostki zagraniczne. Różnią się one
jednak wymaganiami stawianymi jednostkom aplikującym, dlatego w każdym przypadku niezbędne jest
dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową oraz rzetelne wypełnienie wniosku i załączników.
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Czasem pomocne, a czasem wręcz wymagane jest posiadanie partnera w Stanach Zjednoczonych.
Szczególną uwagę należy zwrócić na definicje zawarte w dokumentacji konkursowej, gdyż nazewnictwo
w projektach amerykańskich różni się od europejskich.
Wszelkie informacje na temat pozyskiwania środków finansowych na badania z NIH można znaleźć na
stronie http://www.nih.gov/grants-funding
Przewodnik w zakresie aplikowania o środki z NIH http://grants.nih.gov/grants/guide/index.html
Składanie wniosków do NIH odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Grants.gov lub NIH’s
ASSIST - http://grants.nih.gov/grants/ElectronicReceipt/index.htm
W budżecie składanych do NIH projektów znajdują się kategorie kosztów, podobne do tych znanych
naukowcom z projektów europejskich, tj. wynagrodzenia, sprzęt, materiały, delegacje,
podwykonawstwo itd. Należy jednak zwrócić uwagę na nowe kategorie oraz na szczegółowe
interpretacje kwalifikacji kosztów w poszczególnych kategoriach, gdyż mogą się one różnić od wymagań
europejskich. Dokumentacja konkursowa jest bardzo obszerna i wymaga bardzo skrupulatnego
przygotowania, lecz jednostki, które otrzymały dofinansowanie do jednego projektu, bez trudu
przystępują do składania wniosków na kolejne projekty.
Rady ekspertów dotyczące przygotowania wniosków:







czytać dokładnie instrukcje i nauczyć się używanej w dokumentacji terminologii,
przygotowywać wniosek zgodnie z instrukcjami,
współpracować z partnerem ze Stanów Zjednoczonych, który ma doświadczenie
w przeszukiwaniu wymagań sponsora,
korzystać z pomocy amerykańskich kolegów/współpracowników i prosić ich o pomoc przy
interpretacji informacji zawartych w formularzach,
upewnić się, że jest odpowiednio dużo czasu na rejestrację w systemie, przygotowanie
formularzy i spełnienie zupełnie nowych i nieznanych wymagań,
w razie jakichkolwiek wątpliwości, zadawać pytania.

Dużą uwagę zwraca się na badania z udziałem ludzi, które wymagają specjalnych zezwoleń i spełnienia
standardów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji można znaleźć w przewodniku
na stronie http://www.hhs.gov/ohrp/international/index.htm
Udział w projektach amerykańskich wymaga szczegółowego rozliczania kosztów oraz raportowania,
zgodnie z wytycznymi realizacji projektów. Głównym zaleceniem ekspertów jest to, aby odpowiednio
obszernie dokumentować wszelkie działania i koszty.
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami, które były przedstawione podczas warsztatów
w Warszawie, Lizbonie i Rzymie. Prezentacje dostępne są na stronie internetowej projektu BILAT USA
2.0: http://www.euussciencetechnology.eu/content/presentations-workshops-us-research-fundingopportunities-eu-researchers-warsaw-rome-lisbon
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7. konkurs w ramach ERA-NET Industrial Biotechnology 2
Informujemy, że 2 listopada 2015 r. otwarto nabór wniosków w ramach 7. międzynarodowego konkursu
organizowanego w ramach programu ERA-NET Industrial Biotechnology 2. Konkurs skupia się na
finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii przemysłowej.
Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2016 r. i odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na
stronie https://www.submission-era-ib.eu/home
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. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności
wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie).
Centrum nie finansuje badań podstawowych w 7.konkursie ERA-IB2.
Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja
naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi
przedsiębiorcami.
Zakres konkursu:





Conversion of industrial by-products and biomass into value-added products;
Novel systems for new or more sustainable processes using bio-catalysts such as enzymes, microorganism and cell-free biosynthesis systems from natural or synthetic origins. This includes
orthogonal biosystems, minimal genome approaches and protocells;
Compounds by understanding and engineering metabolic pathways including synthetic biology
approaches;
Process development, intensification and/or integration in existing industrial processes e.g.
upstream or downstream design, scale-up of biotechnological processes.
Projects should clearly address the product and market to be addressed, produced by
biotechnological processes, e.g.
1. Bio-based materials;
2. Platform chemicals e.g. bio-monomers,
oligomers and polymers;
3. Pharmaceuticals, functional food/feed
ingredients.

Dokumentacja konkursowa na stronie internetowej
http://www.ncbir.gov.pl/programymiedzynarodowe/eranet/era/konkursy/art,3693,otwarcie-naboruwnioskow-w-7-konkursie-w-ramach-era-netindustrial-biotechnology-2.html.
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Granty na granty 2015
Do 31 grudnia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu Granty na granty,
którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem programu jest wsparcie
polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej. W ramach programu uzyskać do
30 000 zł.
Zgodnie z regulaminem Granty na granty wnioskodawcy mogą ubiegać się o pokrycie następujących
wydatków:


Pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku projektowego do programu badawczego
Unii Europejskiej - zgodnie z informacjami MNiSW środki finansowe przyznaje się na okres nie
dłuższy niż 12 miesięcy. Wnioskodawca, któremu zostaną przyznane środki finansowe, będzie
zobowiązany do przekazania wniosku projektowego przed złożeniem go na wezwanie konkursowe
do recenzji dwóch ekspertów. Dodatkowo wnioskodawca będzie miał możliwość skorzystania
z dwóch konsultacji z każdym ekspertem. Zadaniem eksperta będzie udzielenie wnioskodawcy
wskazówek dotyczących poprawy lub uzupełnienia wniosku projektowego.



Refundację kosztów przygotowania wniosku projektowego do programu badawczego Unii
Europejskiej, jeżeli wniosek ten uzyskał liczbę punktów powyżej progu wyznaczonego przez
Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot w ramach ostatecznej punktacji
określonej dla danego wezwania konkursowego - zgodnie z informacjami MNiSW wnioskodawca
może ubiegać się o refundację kosztów, które zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 6
miesięcy przed dniem złożenia wniosku projektowego.

W regulaminie konkursu ustalono także, że wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków
finansowych na koszty przygotowania wniosku projektowego gdy:
1. wniosek projektowy jest składany na wezwanie konkursowe ogłoszone przez uprawniony
podmiot w ramach następujących programów badawczych Unii Europejskiej:




HORYZONT 2020;
Fundusz Badawczy Węgla i Stali;
Euratom.

2. w ramach planowanego projektu wnioskodawca pełni rolę koordynatora konsorcjum;
3. tworzone konsorcjum będzie składać się z co najmniej 3 partnerów (w tym przynajmniej 2
partnerów z zagranicy, pochodzących z dwóch różnych krajów członkowskich UE lub krajów
stowarzyszonych z programem ramowym).
Wnioskodawca może uzyskać środki w maksymalnej wysokości do 30 000 zł. Wnioskodawca będzie
zobowiązany do pokrycia w ramach przyznanych środków finansowych kosztów dokonanych recenzji
i konsultacji, tj. wynagrodzeń ekspertów, w łącznej wysokości 3 000 zł brutto (wynagrodzenie dla
jednego eksperta to 1 500 zł brutto).
Informacja o programie Granty na granty na stronie MNiSW http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/program-granty-na-granty-wsparcie-polskich-koordynatoroww-programach-badawczych-unii-europejskiej-nabor-wnioskow-w-ramach-ii-edycji.html
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Dzień Informacyjny Zdrowie w SUM

12 listopada 2015 r. w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM odbył się dzień Informacyjny
Zdrowie zorganizowany przez 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).
Podczas spotkania zostały omówione możliwości oraz zasady
uczestnictwa w programie HORYZONT 2020, zaprezentowano
tematy konkursów na lata 2016/2017 w obszarach Zdrowie,
zmiany demograficzne i dobrostan, w tym poruszono
problematykę badań klinicznych, którą zaprezentowała
przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia - Pani Olga Zielińska.
Swoimi doświadczeniami podczas spotkania podzielił się
również ekspert oceniający wnioski w konkursach
ogłaszanych przez Komisję Europejską - Pan dr hab. n. med.
Jarosław Barski. W trakcie spotkania uczestnicy uzyskali
informacje na temat obsługi portalu Participant Portal oraz
mieli możliwość poznać pracowników Krajowego Punktu
Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej
i Regionalnego Punktu Kontaktowego Politechnika Śląska,
którzy przedstawili możliwości wsparcia jakie oferują obydwa
punkty kontaktowe.
Materiały ze spotkania dostępne są na stronie internetowej Działu Projektów, Programów Rozwojowych
i Innowacji SUM w zakładce Szkolenia: http://sum.edu.pl/szkolenia-pm.

Stypendia naukowe w Szwecji
Od 2 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. trwa nabór wniosków
w ramach Visby Programme. Konkurs skierowany jest do studentów
i naukowców m.in. z Polski, którzy chcą prowadzić badania na uczelniach w Szwecji. W ramach konkursu
przyznanych zostanie ok. 40 stypendiów na rok akademicki 2016/2017.
W ramach odbywania stypendium naukowcy będą otrzymywali świadczenie pieniężne w wysokości:



doktoranci - 15 000 koron szwedzkich/ 1 miesiąc (1 korona szwedzka = ok. 0,45 zł);
naukowcy po doktoracie - 18 000 koron szwedzkich/ 1 miesiąc (1 korona szwedzka = ok. 0,45 zł).
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W zależności od rodzaju stypendium pobyt naukowy w Szwecji może trwać od 6 do 12 miesięcy. Do
konkursu można zgłaszać projekty badawcze ze wszystkich dziedzin nauki.
Strona internetowa Visby Programme - https://studyinsweden.se/scholarship/visby-programmescholarships-for-phd-studies-and-postdoctoral-research/

Stypendia dla młodych naukowców na badania nad
chorobami nowotworowymi
Do 31 stycznia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach II edycji konkursu
Fundacji DKMS na stypendia dla młodych naukowców prowadzących
badania w obszarze chorób nowotworowych krwi. W ramach konkursu otrzymać można 3-letnie
stypendium w wysokości 80 000 euro rocznie.
Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendium mogą ubiegać się wnioskodawcy, których projekty
dotyczą przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych lub innych metod leczenia chorób
hematologicznych.
Kandydaci ubiegający się o stypendium muszą mieć ukończone studia (M.D., Ph.D. lub równorzędne
kwalifikacje) w jednej z dziedzin objętych stypendium. Wymagana jest praca w instytucie naukowym,
akademickim ośrodku hematologicznym lub transplantologicznym.
Strona internetowa konkursu na stypendia dla młodych naukowców na badania nad chorobami
nowotworowymi - http://www.dkms.pl/pl/content/dkms-funduje-stypendia-dla-bada%C5%84-nadnowotworami-krwi

Oferty współpracy
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – współpraca w zakresie społecznych uwarunkowań
innowacji w medycynie oraz procesów deliberacji i partycypacji. Osoba do kontaktu: dr Maria
Świątkiewicz-Mośny, e-mail: maria.swiatkiewicz-mosny@uj.edu.pl.
„Mój obszar badawczy ogniskuje się wokół komunikacji. Podejmuję tematykę związaną z tożsamością
(Konstruowanie nowych tożsamości w warunkach globalizacji, WUJ 2015), zdrowiem i chorobą
(Tożsamość napiętnowana. Socjologiczne studium mechanizmów stygmatyzacaji i autostygmatyzacji na
przykładzie kobiet z zespołem Turnera, Nomos 2010), a także energetyką (Media, jako przestrzeń
deliberacji, w druku).”
Manufacturing Organization for Cellular Therapies and Regenerative Medicine, Holandia – poszukuje
do współpracy partnerów w obszarze „Zdrowia, zmiany demograficzne i dobrostan” w następujących
tematach programu HORYZONT 2020: SC1-PM-08-2017 New therapies for Rare Diseases, SC1-PM-112016-2017 Clinical research on Regenerative Medicine.
Więcej informacji o jednostce i doświadczenie w załączniku: partnersearchH2020_PharmaCell.
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Otwarte konkursy
1) OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10, POLONEZ 1 - 15 grudnia 2015
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-09-15-ogloszenie-konkursow.

2) POLONEZ – 15 grudnia 2015
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-07-31-polonez-dokumentacja

3) 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

4) 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

5) ITN – 12 stycznia 2016
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2056-msca-itn2016.html

6) ERA-NET Industrial Biotechnology 2 – 1 lutego 2016
http://www.ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era/konkursy/art,3693,otwarcie-naboruwnioskow-w-7-konkursie-w-ramach-era-net-industrial-biotechnology-2.html

7) ERC Consolidator Grants – 2 lutego 2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1120-erc-2016cog.html

8) ERANet-LAC: Latin America, Caribbean and European Union – 10 marca 2016
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/eranet-lac/aktualnosci/art,3812,eranet-laclatin-america-caribbean-and-european-union-otwarcie-naboru-wnioskow-w-2-konkursie.html

9) HORIZON 2020 – 16 lutego 2016
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-20162017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-20162017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifie
r/desc

10) HORIZON 2020 – 12 kwietnia 2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2433-sc1-pm-142016.html

11) HORIZON 2020 – 13 kwietnia 2016
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-20162017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-20162017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifie
r/desc
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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
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