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Szanowni Państwo,
Przesyłam dziewiętnasty numer naszego newslettera, w którym
zamieszczamy informacje o nowych grantach, ofertach stypendialnych oraz
otwartych naborach wniosków w konkursach krajowych i zagranicznych.
Informujemy również o ciekawych wydarzeniach i szkoleniach oferowanych
pracownikom SUM, pomagających w podnoszeniu kwalifikacji, kompetencji
i rozwoju kariery naukowej, na które serdecznie zapraszamy.
Warto w tym miejscu pochwalić się nowymi projektami SUM, tym bardziej,
że są to ogromne przedsięwzięcia z dużym dofinansowaniem. Jednym z nich
jest nowy projekt SUM w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 pn. „Zintegrowane Programy Uczelni SUM”, który pozwoli
rozwinąć kompetencje kadry uczelnianej. Drugi to „Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia LabMed”
dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020, dzięki któremu powstanie u nas sieć nowoczesnych laboratoriów specjalistycznych. SUM będzie
również Liderem projektu RANB, który uzyskał dofinansowanie z NCBiR w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjny Rozwój.
Zachęcam do lektury tematów konkursowych zaplanowanych na ostatnie lata programu HORYZONT
2020 oraz oferty grantów indywidualnych w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Inicjatywa Leków
Innowacyjnych (IMI2) prowadzi nabór wniosków w ramach czternastego konkursu na projekty w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego. Przed nami także konkurs ERC Advanced Grants oraz dwie nowe
inicjatywy międzynarodowe NCN – konkurs SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze oraz
BEETHOVEN LIFE na polsko-niemieckie projekty badawcze w naukach o życiu. Czekamy także na
otwarcie II etapu konkursu na polsko-chińskie projekty badawcze, realizowanego przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z chińskim Ministerstwem Nauki i Technologii (MOST).
W Narodowym Centrum Nauki trwa nabór wniosków w konkursach: MINIATURA 2, PRELUDIUM 15
i OPUS 15. W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju konkurs RANB oraz konkurs na „Projekty
aplikacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej oraz do bezpośredniego kontaktu z pracownikami
Centrum Transferu Technologii SUM, którzy nieustannie poszerzają swoją wiedzę, kontakty i współpracę
krajową i międzynarodową oraz czekają na Państwa w biurze znajdującym się na parterze Rektoratu
w pokojach nr 14 i 15.
Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji
Przewodniczący Rady Nadzorującej CTT

Centrum Transferu Technologii

Strona 1

2018

Newsletter nr 19

Nowy projekt SUM w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 444 404,00 zł na
realizację projektu pt. „Zintegrowane Programy Uczelni SUM”, Oś priorytetowa: III Szkolnictwo Wyższe
dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie
wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian
organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Cel ten zostanie
osiągnięty poprzez realizację wielu działań w ramach kilku modułów. Będą to m.in.:









zajęcia warsztatowe z obszaru kompetencji komunikacyjnych w relacji pielęgniarka - pacjent,
pielęgniarka - rodzina / opiekunowie pacjenta, praca w zespole interdyscyplinarnym,
zadania praktyczne z obszaru kompetencji zawodowych: udział pielęgniarki w Kompleksowej
Ocenie Geriatrycznej realizowanych w formie projektowej,
wizyty studyjne studentek/studentów w placówkach opieki geriatrycznej,
realizacja wysokiej jakości staży, zgodnych z Zaleceniami Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie
ram jakości staży 2014/C 88/01, które będą ukierunkowane na problematykę związaną
z przeprowadzaniem zabiegów kosmetycznych u osób starszych przy jednoczesnym położeniu
nacisku na elementy właściwej komunikacji z tą grupą wiekową,
szkolenia dla kadry dydaktycznej uczelni,
szkolenia dla kadry zarządczej uczelni,
zakup licencji platformy dydaktyczno - szkoleniowej.

Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia LabMed
15 marca 2018 r. została podpisana umowa na realizację
przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach projektu
pn. „Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia LabMed”.
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020. Będzie to jeden z największych projektów
realizowanych przez SUM. Całkowity koszt inwestycji to
ponad 106 mln zł, z czego ponad 69 mln zł będzie pochodziło
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach projektu planuje się utworzenie sieci
nowoczesnych laboratoriów specjalistycznych, w tym m.in.: Laboratorium Immunologii i Mikrobiologii,
Nanomikroskopii, Banku Komórek i Tkanek, Laboratorium Inżynierii i Terapii Komórkowej, Analiz Białek
oraz Analiz Genetycznych z pracownią cytogenetyczną i pracownią analiz kwasów nukleinowych.
Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia-LabMed będzie służyło nie tylko jednostkom uczelni, ale
również użytkownikom zewnętrznym. Stworzone laboratoria będą udostępniane na zasadzie living lab.
Firmy z regionu śląskiego oraz regionów ościennych będą miały możliwość zgłoszenia swojego pomysłu,
produktu bądź usługi do testowania i otrzymają profesjonalne wsparcie na etapie prowadzenia testów
oraz oceny ich rezultatów.
Głównym celem projektu jest podniesienie potencjału badawczo-wdrożeniowego. Cel ten zostanie
zrealizowany poprzez stworzenie laboratoriów umożliwiających prowadzenie innowacyjnych badań
m.in. w zakresie wpływu zanieczyszczenia środowiska na obszarze województwa śląskiego na rozwój
i przebieg schorzeń układu krążenia, układu oddechowego itd.
Centrum Transferu Technologii
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Opracowane nowe testy diagnostyczne z zakresu morfologii, immunologii, toksykologii, mikrobiologii,
genetyki, biochemii i biologii molekularnej zostaną następnie wdrożone jako usługi zewnętrzne
wykonywane na potrzeby profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób oraz rehabilitacji ludzi po przebytych
chorobach. Odbiorcami będą m.in. publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym szpitale i
poradnie specjalistyczne, a także podmioty gospodarcze.
Projekt swoim zakresem obejmuje modernizację i wyposażenie istniejących pomieszczeń
laboratoryjnych zlokalizowanych w budynkach SUM przy ul. Jordana 19 w Zabrzu
oraz wybudowanie i wyposażenie nowego obiektu w Katowicach-Ligocie. Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach wykonał już część prac przygotowawczych oraz remontowych związanych z realizacją
projektu. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2021 r.

Projekt RANB z dofinansowaniem NCBiR
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie Liderem konsorcjum realizującego projekt pn.
„Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji
uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki". Projekt otrzymał dofinansowanie z Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju w kwocie 6.950.848,65 zł w ramach konkursu RANB (poddziałanie 4.1.2
Regionalne agendy naukowo – badawcze”) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Projekt dotyczy opracowania technologii otrzymywania spersonalizowanych rusztowań tkankowych,
które znajdą zastosowanie w rekonstrukcji twarzoczaszki. W skład konsorcjum wchodzą: Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, firma "Solveere" Sp.
z o.o. oraz Kardio-Med-Silesia w Zabrzu.
W Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w projekt zaangażowane będą: Klinika Laryngologii
Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Zakład Anatomii Katedry Nauk Podstawowych Wydziału Nauk
o Zdrowiu w Katowicach oraz Katedra i Zakład Biologii Molekularnej Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu. Kierownikiem grantu jest prof. dr hab. n. med.
Jarosław Markowski.

Miliard w patencie
13 lutego 2018 r. w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach odbyła się czwarta edycja spotkania „Miliard w patencie” zorganizowana przez Centrum
Transferu Technologii SUM oraz spółkę SPIN-US. Przedstawiciele SUM zaprezentowali następujące
wynalazki:






„Time is Brain” – mobilna aplikacja jako narzędzie
w profilaktyce
wtórnej
udarów
mózgu,
którą
zaprezentowała p. dr Izabela Rozmiłowska z Katedry
i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu SUM;
„Proteza z rdzeniem chitozanowym do regeneracji
nerwów i sposobów jej wytwarzania”, którą przedstawił
p. dr Adam Właszczuk z Katedry i Zakładu Fizjologii
Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM;
„Bioaktywna niestechiometryczna powłoka TiNx:Ag na
ostrzach chirurgicznych”, prelegent: dr Jan Miodoński, Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału
Lekarskiego w Katowicach SUM.

Brunch naukowo-biznesowy „Miliard w patencie” skierowany był do firm sektora prywatnego,
naukowców, inwestorów kapitałowych oraz wszystkich zainteresowanych.
Centrum Transferu Technologii
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Spotkanie miało na celu:





prezentację rozwiązań Uniwersytetu Śląskiego oraz
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w konkretnych obszarach tematycznych („LQT”
oraz „Medycyna i farmacja”),
nawiązanie współpracy między partnerami
biznesowymi i naukowymi w formule B2B,
identyfikację projektów w celu przyszłej
komercjalizacji wyników badań naukowych.

Pracownicy SUM poznają HORYZONT
8 marca 2018 r. w Centrum Dydaktycznym Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach odbyło się szkolenie pn. „Temat zdrowia w programie Horyzont 2020”,
organizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska oraz Centrum Transferu
Technologii SUM. Tematyka spotkania cieszyła się dużym zainteresowaniem pracowników i doktorantów
naszej Uczelni, dla których było dedykowane szkolenie.
Uczestnicy zapoznali się z różnymi możliwościami aplikowania o środki unijne, tj. grantami badawczoinnowacyjnymi, grantami ERC oraz działaniami Marii Skłodowskiej-Curie. Mogli także dowiedzieć się
więcej na temat programu HORYZONT 2020 i otwartych konkursów, a także wysłuchać praktycznych rad
dotyczących pisania wniosków.
Szkolenie poprowadziły ekspertki Regionalnego Punktu Kontaktowego Politechnika Śląska – p. Agnieszka
Wyżgolik i p. Anna Łukaszkiewicz-Kierat, którym serdecznie dziękujemy za profesjonalne przygotowanie
i cenne informacje przekazane w trakcie spotkania.

Otwarte konkursy w programie HORYZONT 2020
Program HORYZONT 2020 umożliwia realizację projektów w międzynarodowych konsorcjach w ramach
trzech schematów finasowania:
Projekty badawczo-innowacyjne - Research & Innovation Action (RIA)
Obejmują działania zmierzające do ustanowienia nowej wiedzy lub zbadania wykonalności nowej
technologii, produktów, procesów, usług lub rozwiązań. Mogą obejmować badania podstawowe
i stosowane, rozwój technologii i integracji, testowania i sprawdzania poprawności na prototypie na
małą skalę w laboratorium lub symulowanym środowisku.
Centrum Transferu Technologii
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Projekty innowacyjne - Innovation action (IA)

Polegają głównie na działaniach mających bezpośrednio na celu opracowywanie planów i systemów lub
projektów nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Działania mogą
obejmować przygotowywanie prototypów, testowanie, demonstrację, projekty pilotażowe, walidację
produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe.
Akcje wspierające i koordynujące - Coordination & support actions (CA , SA)
Działania towarzyszące, takie jak standaryzacja, rozpowszechnianie,
podnoszenie świadomości i komunikacja, tworzenie sieci, koordynacja lub
usługi wsparcia, dialogu politycznego i wzajemna wymiana doświadczeń i
badań.
Do 2 października 2018 r. trwa nabór wniosków do pierwszego etapu
konkursu w następujących tematach:
SC1-BHC-01-2019: Understanding causative mechanisms in co- and multimorbidities (RIA)
SC1-BHC-02-2019: Systems approaches for the discovery of combinatorial therapies for complex
disorders (RIA)
SC1-BHC-14-2019: Stratified host-directed approaches to improve prevention, treatment and/or cure
of infectious diseases (RIA)
SC1-BHC-19-2019: Implementation research for maternal and child health (RIA)
SC1-BHC-22-2019: Mental health in the workplace (RIA)
SC1-BHC-25-2019: Demonstration pilots for implementation of personalised medicine in healthcare
(IA)
Do 16 kwietnia 2019 r. będzie można składać wnioski w trypie jednoetapowym w następujących
tematach:
SC1-BHC-07-2019: Regenerative medicine: from new insights to new applications (RIA)
SC1-BHC-13-2019: Mining big data for early detection of infectious disease threats driven by climate
change and other factors (RIA)
SC1-BHC-28-2019: The Human Exposome Project: a toolbox for assessing and addressing the impact of
environment on health (RIA)
SC1-HCO-01-2018-2019-2020: Actions in support of the International Consortium for Personalised
Medicine (CSA)
Zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z tematyką i pełną dokumentacją konkursową.

Nabór wniosków w konkursie OPUS 15
OPUS 15 to konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Wnioski w konkursie OPUS 15 są składane
wyłącznie w formie elektronicznej. Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 czerwca 2018 r.
w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.
Centrum Transferu Technologii
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Najważniejsze zmiany w dokumentacji konkursowej:




skrócony opis projektu badawczego – od edycji 15 konkursu OPUS jedynie w języku angielskim.
streszczenie projektu badawczego – od edycji 15 konkursu OPUS jedynie w języku angielskim.
oświadczenia – wprowadzone zostały nowe typy oświadczeń w odniesieniu do zgody na
przetwarzanie danych osobowych we wszystkich wnioskach składanych do NCN.

Więcej informacji na stronie NCN: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus15

PRELUDIUM 15 – nabór wniosków
PRELUDIUM 15 to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę
naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Wnioski w konkursie PRELUDIUM 15 składa się
wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF. Nabór wniosków będzie prowadzony do
15 czerwca 2018 r. pod adresem https://osf.opi.org.pl. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami
dokumentacji
konkursowej
dostępnymi
na
stronie
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium15.

Nowe konkursy międzynarodowe NCN
Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki uruchomi wkrótce dwie nowe inicjatywy międzynarodowe:
SHENG oraz BEETHOVEN LIFE.
Już można przygotowywać się do konkursu SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze, który
zostanie ogłoszony w czerwcu br. Natomiast we wrześniu br. otwarty zostanie BEETHOVEN LIFE 1 na
polsko-niemieckie projekty badawcze w naukach o życiu.
Szczegóły aplikowania nie są jeszcze znane, ale zostaną zamieszczone wkrótce na stronie:
https://ncn.gov.pl/.

Druga edycja konkursu MINIATURA
Od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku trwa nabór ciągły wniosków na konkurs MINIATURA 2,
skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem
wystąpienia z wnioskiem i które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych
finansowanych ze środków NCN.
W ramach konkursu można sfinansować działania naukowe takie jak kwerendy i staże naukowe, wyjazdy
badawcze, konsultacyjne i konferencyjne, a także badania wstępne i pilotażowe. Okres finansowania
działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 000 do 50 000 złotych.
Nabór wniosków prowadzony jest w systemie elektronicznym ZSUN/OSF - https://osf.opi.org.pl.
Proces oceny wniosków jest jednostopniowy, dzięki czemu wyniki znane są już po czterech miesiącach
od wpłynięcia zgłoszenia. Również rozpoczęcie realizacji zadania jest szybsze: ogólne warunki umowy
zostały wpisane już do treści wniosku, dzięki czemu zaplanowane prace można podjąć od razu po
uprawomocnieniu się decyzji o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania.
Więcej informacji: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-04-17-miniatura-2-male-granty-ruszaja-po-razdrugi
Szczegóły dotyczące aplikowania na stronie NCN: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2.
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Marie Skłodowska-Curie European Fellowships
Ogłoszony 12 kwietnia 2018 konkurs na stypendia indywidualne Marie Skłodowskiej-Curie jest szansą
nie tylko na wyjazd stażowy dla naukowców z SUM, ale także na przyjęcie w Śląskim Uniwersytecie
Medycznym w Katowicach zagranicznych stypendystów, którzy przez okres od 12 do 24 miesięcy będą
prowadzić badania pod nadzorem naukowca z jednostki goszczącej.
Stypendystą może zostać doświadczony naukowiec każdej narodowości, pochodzący z dowolnego kraju
świata, który w momencie zamknięcia danego konkursu ma stopień doktora. W przypadku jego
braku badacz musi wykazać się przynajmniej 4-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań
naukowych (liczonym od momentu uzyskania tytułu pozwalającego na otwarcie przewodu doktorskiego
w kraju macierzystym lub przyjmującym). Aplikujący naukowcy muszą także spełnić warunek mobilności
(do daty zamknięcia danego konkursu), różny dla czterech typów grantu EF.
Naukowiec powinien zostać zatrudniony przez instytucję przyjmującą na czasową umowę o pracę.
Budżet liczony jest automatycznie na podstawie planowanej liczby osobomiesięcy grantu (od 12 do 24
miesięcy) i składa się z:
a) Kosztów osobowych:
 living allowance – 4880 euro/osobomiesiąc (dla projektów
finansowanych z Programów Pracy na lata 2018-2020). Kwota ta
podlega tzw. współczynnikowi korekcyjnemu;
 mobility allowance – dodatek relokacyjny w wysokości 600
euro/osobomiesiąc (może podlegać opodatkowaniu);
 family allowance – dodatek dla naukowców posiadających rodzinę
w
kwocie
500
euro/osobomiesiąc
(może
podlegać
opodatkowaniu).
b) Kosztów instytucji:
 koszty badań i szkoleń w wysokości 800 euro/osobomiesiąc;
 koszty zarządzania i koszty pośrednie w wysokości 650 euro/osobomiesiąc.
Wnioski konkursowe można składać do 12 września 2018 r.
Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na stronie:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if2018.html
Zachęcamy Kierowników jednostek naukowych SUM do kontaktu z potencjalnymi stypendystami
zagranicznymi, których chcieliby przyjąć do siebie na staż. Na początku maja br. Regionalny Punkt
Kontaktowy Politechnika Śląska zorganizuje spotkanie informacyjne dotyczące składania wniosków
w tym konkursie, dlatego w przypadku uzyskania informacji o zamiarze składania przez zagranicznego
naukowca wniosku o staż indywidualny w SUM bądź w przypadku chęci wyjazdu do innej jednostki
zagranicznej, prosimy o kontakt z Centrum Transferu Technologii SUM, e-mail: pobloj@sum.edu.pl
celem uzyskania dodatkowych informacji.

ERC Advanced Grants dla wybitnych naukowców
Grant ERC Advanced jest kolejną szansą na przyjęcie w naszej Uczelni wybitnego naukowca, który
poprowadzi indywidualny projekt badawczy. Mogą się o niego starać wybitni doświadczeni naukowcy
z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat.
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Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Projekt wykonywany
jest w wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej, którą może
być Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Projekt może trwać do 5
lat. Budżet projektu może dochodzić do 2,5 mln euro (po spełnieniu
pewnych warunków – do 3,5 mln euro; szczegóły w Programie Pracy).
Konkurs zostanie otwarty 17 maja 2018 r. Wnioski będzie można składać
do 30 sierpnia 2018 r. Budżet konkursu wynosi 452 mln euro.
Więcej informacji na stronie European Research
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants.

Council

-

Osoby zainteresowane składaniem wniosków na konkurs ERC Advanced Grants lub Kierownicy
jednostek, którzy chcieliby gościć u siebie wybitnego naukowca proszeni są o kontakt z p. Patrycją
Obłój z Centrum Transferu Technologii SUM, e-mail: pobloj@sum.edu.pl.

14. konkurs IMI
W ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI) trwa nabór wniosków w ramach 14. konkursu (H2020JTI-IMI2-2018-14-two-stage) w następujących tematach:





Celowana interwencja immunologiczna w przypadku braku odpowiedzi i nawrotów (Targeted
immune intervention for the management of non-response and relapse)
Nieinwazyjne kliniczne obrazowanie molekularne komórek immunologicznych (Non-invasive
clinical molecular imaging of immune cells)
Opracowanie platformy dla sfederowanego i chroniącego prywatność uczenia maszynowego
wspierającego odkrywanie leków (Development of a platform for federated and privacypreserving machine learning in support of drug discovery)
Centrum doskonałości – zdecentralizowane, zdalne badania kliniczne. (Centre of excellence –
remote decentralised clinical trial)

Termin składania wniosków do pierwszego etapu upływa 14 czerwca 2018 r. Wnioski te, o objętości
maksymalnie 30 stron, są składane przez konsorcja badawcze składające się z co najmniej 3 podmiotów.
Do drugiego etapu przechodzi tylko jeden, najlepiej oceniony w etapie pierwszym wniosek. Pełny
wniosek składa konsorcjum badawcze we współpracy z konsorcjum przemysłowym. Etap drugi zakończy
się 11 grudnia 2018 r.
Pełen opis tematów konkursowych, dokumentacja oraz szczegóły
dotyczące składania wniosków można znaleźć na stronie internetowej
IMI - http://www.imi.europa.eu/.
Na stronie IMI znajdują się również wskazówki dotyczące możliwości
uczestnictwa w inicjatywie oraz poszukiwania partnerów, a także
informacje dotyczące realizacji projektów, historie sukcesów
i osiągnięcia uzyskane dzięki projektom IMI.
Konkursy w ramach IMI stanowią doskonałą okazję do wzięcia udziału w przełomowych projektach,
których celem jest osiągnięcie wymiernych korzyści dla pacjentów. W projektach mogą wziąć udział
naukowcy ze środowisk akademickich, przedstawiciele przemysłu, MŚP, średnich przedsiębiorstw (obrót
do 500 mln. euro rocznie), szpitali i organizacji pacjentów.
Pytania dotyczące konkursu można zadawać e-mailowo: applicants@imi.europa.eu
Osobą kontaktową ds. IMI w KPK PB UE jest p. Anna Dziubczyńska-Pytko, e-mail: anna.dziubczyńskapytko@kpk.gov.pl.
Centrum Transferu Technologii
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Konkurs Fundacji NUTRICIA
NUTRICIA wspiera finansowo projekty badawcze, które odnoszą się do misji
Fundacji, którą jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez
żywienie.
Udział w konkursie mogą wziąć lekarze i badacze zajmujący się tematyką
żywienia oraz dietetycy (specjaliści z zakresu żywienia człowieka).
Fundacja udziela dofinansowania w 3 rodzajach grantów:
1. Granty badawcze – dla doświadczonych badaczy, przyznawane w celu inicjowania i prowadzenia
badań naukowych z zakresu żywienia człowieka,
2. Granty promotorskie – dla kandydatów chcących uzyskać stopień doktora,
3. Stypendia naukowe (max. rok) – dla młodych naukowców. Przeznaczone na zdobycie niezbędnej
wiedzy i praktyki, umożliwiającej w przyszłości inicjowanie i prowadzenie badań naukowych
z zakresu żywienia człowieka.
Termin składania aplikacji upływa 30 czerwca 2018 r.
Szczegółowe informacje na stronie Fundacji: http://fundacjanutricia.pl/granty-i-stypendia/

TECHMATSTRATEG II KONKURS
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił II Konkurs na
projekty w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac
Rozwojowych
„Nowoczesne
Technologie
Materiałowe”
TECHMATSTRATEG.
Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu,
prowadzący do transferu do otoczenia społeczno - gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost
międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.
Drugi konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z pięciu strategicznych obszarów problemowych:






Technologie materiałów konstrukcyjnych.
Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów
inżynierskich.
Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.
Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie
wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie
w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu.
Nabór wniosków rozpoczął się 9 kwietnia 2018 r. a zakończy się 8 czerwca 2018 r.
Szczegółowa dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/programystrategiczne/nowoczesne-technologie-materialowe---techmatstrateg/techmatstrateg-iikonkurs/dokumenty-konkursowe/
Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl.
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II etap konkursu w ramach polsko-chińskiej współpracy bilateralnej (2018)
Wkrótce zostanie ogłoszony termin naboru wniosków do II etapu konkursu na polsko-chińskie projekty
bilateralne. Konkurs jest realizowany przez chińskie Ministerstwo Nauki i Technologii (MOST) oraz
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze strony polskiej. Do konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie te
wnioski, które pozytywnie przejdą preselekcję w Polsce i w Chinach.
Dokumentacja konkursowa jest już dostępna na stronie NCBiR - http://www.ncbr.gov.pl/programymiedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/chiny/konkurs/art,6040,ii-etap-konkursu-w-ramachpolsko-chinskiej-wspolpracy-bilateralnej-2018.html

„Projekty aplikacyjne” – konkurs NCBiR
Czwarty konkurs pn. „Projekty aplikacyjne” to kolejna inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
ostatnia w ramach Poddziałania 4.1.4 POIR. Celem konkursu jest wsparcie prac B+R, które pozwolą
stworzyć nowe lub znacząco ulepszone produkty lub technologie. W konkursie można złożyć wnioski
dotyczące dowolnej dziedziny gospodarki, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”.
O dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych mogą starać się wyłącznie konsorcja, złożone
maksymalnie z 5 podmiotów, w skład których wejdzie co najmniej jedna jednostka naukowa i co
najmniej jedno przedsiębiorstwo. Ubiegające się o wsparcie projekty powinny obejmować realizację
zarówno badań przemysłowych (mających na celu uzyskanie nowej wiedzy w celu opracowania nowych
lub ulepszonych produktów, procesów i usług) jak i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie
tych ostatnich. Ponadto elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.
Budżet konkursu wynosi 200 mln zł. Zgodnie regulaminem, wsparcie NCBR mogą uzyskać projekty
o wartości od 2 do nawet 10 mln zł, realizowane poza województwem mazowieckim. Nabór wniosków
rozpocznie się 16 maja i potrwa do 16 lipca br.
Więcej informacji o konkursie na stronie NCBiR
europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne2018/.

-

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

Stypendia w USA dla doktorantów i doktorów
Fundacja Fulbrighta do 15 maja 2018 r. prowadzi nabór wniosków w ramach programu Junior Advanced
Research Award. Konkurs adresowany jest doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych,
którzy są na zaawansowanym etapie pisania rozprawy doktorskiej. Celem wyjazdu jest realizacja
projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.
Stypendium może trwać od 6 do 9 miesięcy.
Do 30 maja 2018 r. można natomiast przesyłać zgłoszenia w ramach Fulbright Senior Award, które
przeznaczone jest dla osób z doktoratem, będącymi pracownikami naukowymi polskiej uczelni wyższej
lub innej jednostki naukowo-badawczej. W ramach konkursu można realizować własne projekty
badawcze na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach
rządowych. Czas trwania stypendium może wynosić od 4 do 9 miesięcy.
W ramach stypendium zapewnione jest:





Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA;
Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami
afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym
przez amerykańską instytucję goszczącą;
Jednorazowy dodatek na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty
i zagospodarowaniem w USA;
Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego;
Centrum Transferu Technologii
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Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez
minimum 80% pobytu.

Osoby starające się o stypendium muszą spełnić poniższe warunki:







Być obywatelami polskimi i nie posiadać podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa
lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);
W przypadku Junior Advanced Research Award przygotowywać rozprawę doktorską w uczelni,
instytucie badawczym, jednostce naukowej PAN, międzynarodowym instytucie naukowym lub
innej jednostce naukowej w Polsce, a w przypadku Fulbright Senior Award posiadać co najmniej
stopień naukowy doktora;
Nie przebywać w USA w czasie składania wniosku o stypendium, całkowity pobyt w USA w ciągu
ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji musi być krótszy niż 5 lat;
Wykazywać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego;
Spełnia wymogi formalne wizy J-1.

Strona internetowa konkursu - http://fulbright.edu.pl/junior-award/
http://fulbright.edu.pl/senior-award/

Stypendia na studia w Kolumbii
Do 1 czerwca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń na stypendia kolumbijskiego Instytutu Kredytów Edukacyjnych
i Studiów Technicznych za Granicą (ICETEX), które umożliwiają podjęcie studiów specjalizacyjnych,
magisterskich lub doktoranckich na uczelniach w Kolumbii.
W ramach stypendium można otrzymać:





czesne,
miesięczne stypendium pokrywające koszty utrzymania,
jednorazowe stypendium na książki i niezbędne materiały,
ubezpieczenie zdrowotne.

Osoby ubiegające się o stypendium muszą posiadać:






zagraniczny tytuł zawodowy potwierdzający studia pierwszego stopnia w dowolnej dziedzinie;
wiek od 25 do 49 lat;
średnią ocen uzyskanych w ramach studiów pierwszego stopnia na poziomie przynajmniej 4.0;
przynajmniej rok doświadczenia zawodowego w dziedzinie powiązanej ze studiami;
bardzo dobry poziom znajomości języka hiszpańskiego, potwierdzony egzaminem DELE na
poziomie B2;
bezwarunkowe przyjęcie do kolumbijskiej instytucji szkolnictwa wyższego w celu realizacji
dowolnego programu kształcenia objętego ogłoszeniem.

Szczegółowe informacje o ofercie stypendialnej można znaleźć na stronie internetowej MNiSW http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapaswiata/kolumbia/stypendia-kolumbijskie-2018.html oraz na stronie internetowej ICETEX https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/programa-de-reciprocidad-paraextranjeros-en-colombia/becas-para-posgrado/.

Program AAL
Program Active and Assisted Living Programme (dalej AAL) to program
badawczo-rozwojowy, który wspiera projekty wykorzystujące technologie
informacyjno – komunikacyjne (ICT) by poprawić jakość życia ludzi
starszych.
Centrum Transferu Technologii
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Celem głównym programu jest wsparcie tworzenia innowacyjnych produktów, usług i systemów
opartych na technologiach informacyjno–komunikacyjnych (ICT), aby zapewnić komfortowe
funkcjonowanie ludzi starszych poprzez:






przedłużenie okresu, w którym ludzie ci mogą żyć w lepszych warunkach poprzez zwiększenie ich
samodzielności, pewności siebie oraz mobilności,
pomoc w zachowaniu dobrego stanu zdrowia i samodzielnego funkcjonowania,
promocję lepszego i zdrowszego trybu życia,
pomoc opiekunom, rodzinom i organizacjom opiekuńczym,
pobudzanie efektywności i produktywności wykorzystywanych zasobów w starzejących się
społecznościach.

Konkursy ogłaszane są raz w roku. Każdy z nich koncentruje się na innym zagadnieniu, np. zarządzanie
przewlekłymi chorobami, włączenie społeczne, mobilność osób starszych, zarządzanie codziennymi
czynnościami czy też wsparcie ze strony opiekunów.
Trwający do 28 maja 2018 r. konkurs zatytułowano „Smart Solutions for Ageing well”.
Szczegóły i dokumentacja konkursowa na stronie http://www.aal-europe.eu/call-challenge-2018/
Strategia programu http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_miedzynarodowe/aal/20151001-aalstrategy_final.pdf

Regionalne agendy naukowo – badawcze
Do 15 maja 2018 r. można składać wnioski na konkurs
1/4.1.2/2018 RANB (poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy
naukowo – badawcze”). Konkurs skierowany jest do
konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka
naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo, przy czym to
jednostka naukowa jest liderem i formalnym wnioskodawcą projektu. W skład konsorcjum może wejść
maksymalnie 5 podmiotów.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł, a maksymalna 10 mln zł.
Dofinansowane projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim. Alokacja na konkurs wynosi
200 mln zł.
Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej NCBiR http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-14122018-ranb/

Wymiana bilateralna naukowców
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła zaproszenia do składania wniosków w ramach
bilateralnej wymiany naukowców. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji
projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie
przez partnerów z krajów partnerskich – Francji, Niemiec i Austrii.
Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów
wymiany osobowej, tj. na pokrycie kosztów podróży i pobytów,
z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie
prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.
Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca,
natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu
naukowca z kraju partnerskiego. Rozpatrywane są wyłącznie
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projekty złożone łącznie w obydwu krajach.

Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. We wniosku należy wskazać
obszar tematyczny, której wniosek dotyczy, w oparciu o klasyfikację OECD.
Terminy naborów:
Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec - do
29 czerwca 2018, godz.15.00
Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii - do 29 czerwca 2018,
godz. 15.00
Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Francuską POLONIUM do 2 lipca 2018, godz. 15.00
Więcej informacji na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa

Bezpłatny dostęp do Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC
Zachęcamy do korzystania z bezpłatnego dostępu do zaawansowanych
urządzeń badawczych, zlokalizowanych w krajach członkowskich
Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC
(Central European Research Infrastructure Consortium), do którego
należy Polska.
Ośrodki badawcze, z oferty których mogą skorzystać naukowcy to:









Synchrotron Elettra (Włochy)
Budapesztańskie Centrum Neutronowe (Węgry)
Akceleratory Jonów - Instytut Rudera Boskovicia (Chorwacja)
Uniwersytet Techniczny w Grazu, Instytut Chemii Nieorganicznej (Austria)
Grupa Fizyki Powierzchni, Uniwersytet Karola (Czechy)
Laboratorium Struktur Atomowych i Wad Materiałów Zaawansowanych, Narodowy Instytut
Fizyki Materiałów (Rumunia)
Słoweńskie Centrum Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, Narodowy Instytut Chemii
(Słowenia)
Synchrotron SOLARIS (Polska) Infrastruktura badawcza zostanie oddana do dyspozycji
naukowców w październiku 2018 r.

Szczegółowa lista i informacje dotyczące oferowanych infrastruktur badawczych są dostępne na stronie:
http://www.ceric-eric.eu/

Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej COST
Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in Science and
Technology), znany pod akronimem COST, to utrzymywana wspólnie przez 36 państw europejskich
i Izrael (jako państwo współpracujące) struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest
organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich.
Od chwili swego powstania w 1971 roku, COST ukierunkowany jest na badania podstawowe oraz prace
stanowiące pomost między nimi a pracami rozwojowymi (tzw. precompetitive research), przy czym duża
waga przywiązywana jest do projektów zorientowanych na potrzeby społeczeństw. Elastyczna
i pragmatyczna formuła programu sprawiła, że liczne Akcje COST pomogły wytyczyć drogę wielu
ważnym programom wspólnotowym. Mimo znacznej ekspansji programów Unii Europejskiej, COST
ciągle odgrywa ważną rolę w promowaniu rozwoju współpracy naukowo-technicznej w Europie:
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przyczynia się do zwiększania synergii i tworzenia sieci, jak również odgrywa bardzo ważna rolę
w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA).
COST charakteryzują następujące podstawowe cechy:






otwartość - naukowcy z każdego kraju członkowskiego COST mogą
zainicjować wspólną realizację nowej Akcji w dowolnej dziedzinie
nauki i techniki;
oddolna inicjatywa - naukowcy sami określają przedmiot i zakres
Akcji;
elastyczność - przystąpienie kraju do udziału w konkretnej Akcji
jest dobrowolne i zależy jedynie od narodowych priorytetów badawczych;
zdecentralizowane finansowanie - koszty wszystkich prac badawczych ponoszone są
bezpośrednio przez kraje prowadzące badania;
elastyczna struktura, prosta implementacja i łatwe zarządzanie siecią.

Badania prowadzone w ramach programu COST są finansowane bezpośrednio przez uczestników Akcji,
a jedynie koszty koordynacji są pokrywane z budżetu Programu.
Udział w Akcji COST uprawnia do złożenia w Narodowym Centrum Nauki wniosku o przyznanie środków
finansowych na finansowanie projektu badawczego, realizowanego w ramach współpracy
międzynarodowej, niepodlegającego współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Więcej
informacji można znaleźć w serwisie NCN oraz na stronie http://www.nauka.gov.pl/organizacje-iprogramy-miedzynarodowe/europejski-program-wspolpracy-w-dziedzinie-badan-naukowotechnicznych.html.

Audyt technologiczny w SUM – co to jest i do czego jest potrzebny?
W Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach rozpoczął się audyt technologiczny, który obejmie
30 jednostek SUM z trzech Wydziałów. Polega on na realizacji niezależnej analizy eksperckiej w zakresie
sprawdzenia potencjału technologicznego lub potencjału do wytworzenia technologii w danej jednostce
uczelni wyższej. Audyt przyczyni się do poznania wewnętrznie stosowanych zasad oraz procedur
wytwarzania, zarządzania oraz komercjalizacji wiedzy i technologii. W toku prowadzenia prac nad
analizą, poznamy formalne oraz nieformalne sposoby radzenia sobie z komercjalizacją (jeśli one istnieją).
Oprócz wartości niematerialnych i prawnych, które zostaną zdefiniowane podczas prac, uwaga zostanie
także zwrócona na aparaturę badawczo-rozwojową oraz na to jaki status mają laboratoria uczelniane
(certyfikacja lub jej brak, sposób zarządzania, inne istotne informacje).
Osobną sprawą, która powinna być zdefiniowana w trakcie
prac nad raportem z audytu jest wyłonienie liderów wśród
personelu uczelni, którzy są w stanie skutecznie poruszać się
w obszarze transferu wiedzy i technologii (zdefiniowanie sieci
współpracy
dla
CTT).
Planowane
jest
również
przeanalizowanie wewnętrznych przepisów uczelni oraz
struktury organizacyjnej w zakresie transferu technologii
(regulamin zarządzania własnością intelektualną, model
funkcjonowania CTT, itp.)
Audyt technologiczny zawiera w sobie zarówno analizę
otoczenia jak i wewnętrznych warunków determinujących obszar transferu wiedzy i technologii.
Więcej informacji na temat audytu technologicznego można uzyskać u p. Anny Gardockiej z Centrum
Transferu Technologii SUM, e-mail: agardocka@sum.edu.pl, tel. 32 208 36 40.
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II edycja programu „Doktorat wdrożeniowy”
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór do drugiej edycji programu „Doktoraty
wdrożeniowe”.
Celem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym
a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich oraz
wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we współpracy
z zatrudniającym go przedsiębiorcą. Doktorant, pracując pod opieką dwóch opiekunów – naukowego
i przemysłowego, ma za zadanie rozwiązać technologiczny problem, z jakim boryka się jego firma.
W konkursie można ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie stacjonarnych studiów
doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019, na których kształcenie będzie
odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta.
Środki finansowe w ramach konkursu są przeznaczone na:



finansowanie
stypendium
doktoranckiego
w
kwocie
2.450,00
zł
miesięcznie
w okresie odbywania studiów doktoranckich, przewidzianym w ich programie,
nie dłuższym niż 4 lata,
dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych
prowadzonych przez doktoranta - kwota to iloczyn 2.450,00 zł współczynnika kosztochłonności
prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych w poszczególnych dziedzinach nauki lub
sztuki w obszarach wiedzy (określonego przez ministra właściwego do spraw nauki, w drodze
rozporządzenia) oraz współczynnika 15%.

Dodatkowe informacje dotyczące programu „Doktorat wdrożeniowy” można uzyskać pod numerem
telefonu
32 208 36 40,
e-mail:
ikaluza@sum.edu.pl
lub
na
stronie
internetowej
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-w-ramach-ii-edycji-programu-doktoratwdrozeniowy.html.

PO WER – nowe konkursy Ministra Zdrowia
18 kwietnia 2018 r. Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłosił 4 konkursy w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla
obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne. Wnioski będzie można składać od 21 maja do
20 lipca 2018 r.
Projektodawcą może być uczelnia medyczna, medyczny instytut badawczy lub podmiot leczniczy
podsiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Konkurs ma charakter
otwarty i będzie realizowany w ramach rund konkursowych w podziale na makroregiony. Na jeden
makroregion zostanie wybrany jeden realizator (wnioskodawca). Makroregion śląski (województwa:
śląskie, opolskie, dolnośląskie).
Szczegóły dotyczące ogłoszonych konkursów:
1) Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej
Realizacja programu profilaktycznego będzie polegać na realizacji komponentu edukacyjnego
skierowanego do kadry medycznej: pielęgniarek i położnych POZ, i osób będących w grupie ryzyka oraz
komponentu medycznego polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom
zakwalifikowanym do programu.
http://zdrowie.gov.pl/nabor-426-konkurs_profilaktyka_depresji.html
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2) Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Głównym celem programu profilaktycznego jest zwiększenie świadomości grupy docelowej na temat
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności
z powodu chorób układu oddechowego oraz ograniczenie szkód zdrowotnych spowodowanych
paleniem tytoniu. W celu zapewnienia wysokiej efektywności projektów testowych i innowacyjnych, ich
realizacją (opracowaniem, wdrożeniem, monitoringiem efektów klinicznych i prowadzeniem działań
edukacyjnych) powinny zająć się wysokospecjalistyczne jednostki o największym potencjale naukowym.
Zdolność taką posiadają m.in. uczelnie medyczne, szpitale kliniczne oraz medyczne instytuty badawcze,
nadzorowane przez Ministra Zdrowia.
Realizacja programu profilaktycznego będzie polegać na utworzeniu poradni antynikotynowych
i zapewnieniu poradnictwa specjalistycznego dla osób, które chcą rzucić palenie oraz realizacji
komponentu informacyjno-edukacyjnego. W ramach tego komponentu zorganizowana będzie kampania
medialna oraz przeprowadzone będą działania edukacyjne skierowane do pracowników
i kadry medycznej.
http://zdrowie.gov.pl/nabor-425-konkurs_profilaktyka_przewleklej.html
3) Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych
Głównym celem programu profilaktycznego jest wdrożenie w ośrodkach uczestniczących
w programie skoordynowanego systemu wczesnej identyfikacji kobiet w wieku 50-70 lat zagrożonych
złamaniami niskoenergetycznymi oraz chorych z już dokonanymi złamaniami i kierowania ich do
właściwych ośrodków zajmujących się diagnostyką, prewencją i leczeniem osteoporozy.
Realizacja programu profilaktycznego będzie polegać na realizacji komponentu edukacyjnego
skierowanego do kadry medycznej: lekarzy i pielęgniarek POZ, pielęgniarek zatrudnionych
w poradniach specjalistycznych leczenia osteoporozy, koordynatorów zatrudnionych w szpitalach oraz
komponentu medycznego polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom
zakwalifikowanym do programu (konsultacja u pielęgniarki i lekarza specjalisty w poradni
specjalistycznej, badania densytometryczne: kości kręgosłupa lędźwiowego i jednej z szyjek kości
udowej, kości kręgosłupa lędźwiowego, jednej z szyjek kości udowej, RTG boczne kręgosłupa, RTG kości
przedramienia).
http://zdrowie.gov.pl/nabor-422-konkurs_profilaktyka_osteoporozy.html
4) ABCDE samokontroli znamion – Ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry.
Głównym celem programu profilaktycznego jest zwiększenie świadomości grupy docelowej na temat
zapobiegania nowotworom skóry i metod samobadania znamion. W celu zapewnienia wysokiej
efektywności projektów testowych i innowacyjnych, ich realizacją (opracowaniem, wdrożeniem,
monitoringiem efektów klinicznych i prowadzeniem działań edukacyjnych) powinny zająć się
wysokospecjalistyczne jednostki o największym potencjale naukowym. Zdolność taką posiadają m.in.
uczelnie medyczne, szpitale kliniczne oraz instytuty badawcze, nadzorowane przez Ministra Zdrowia.
Realizacja programu profilaktycznego będzie polegać na realizacji komponentu edukacyjnego
skierowanego do kadry medycznej: lekarzy POZ, specjalistów w dziedzinie promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej/edukatorów zdrowotnych, dermatologów, onkologów i osób będących w grupie
ryzyka oraz komponentu medycznego polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom
zakwalifikowanym
do
programu
polityki
zdrowotnej
(badanie
dermatoskopowe/
wideodermatoskopowe).
http://zdrowie.gov.pl/nabor-421-konkurs_profilaktyka_nowotworow_skory.html
Więcej informacji na stronie: http://zdrowie.gov.pl/nabory.html
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Szkolenia dla pracowników SUM - ochrona własności intelektualnej oraz
transfer wiedzy i technologii
Centrum Transferu Technologii nadal realizuje usługę
polegającą na przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz transferu
wiedzy i technologii.
W maju 2018 r. odbędzie się następujące szkolenie:
Zarządzanie badaniami naukowymi – 22.05.2018 w Zabrzu
przy pl. Traugutta 1, budynek bibliotek, sala seminaryjna nr
13;
Natomiast na czerwiec 2018 r. zaplanowano dwa ostatnie szkolenia:
Transfer technologii i przedsiębiorczości skierowane dla pracowników naukowych –
w Zabrzu przy pl. Traugutta 1, budynek bibliotek, sala seminaryjna nr 13;

12.06.2018

Upowszechnianie wyników badań naukowych – 14.06.2018 w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 15
(Rektorat), Sala Senatu.
Dodatkowe informacje dotyczące szkoleń można uzyskać u p. Izabeli Kałuży z Centrum Transferu
Technologii SUM pod numerem telefonu 32 208 36 40. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach
zapraszamy do kontaktu e-mail: ikaluza@sum.edu.pl, jednocześnie podając temat. Liczba miejsc na
szkolenie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie na Akademicki Pas Startowy Innowacji Medycznych
Centrum Transferu Technologii SUM serdecznie zaprasza Opiekunów oraz Członków Studenckich Kół
Naukowych do udziału w wydarzeniu pn.: „Akademicki Pas Startowy Innowacji Medycznych”, które
będzie towarzyszyło uroczystości związanej z obchodami 70-lecia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach pn. „Piknik Pokoleń”. Pomysłodawcą inicjatywy jest Pan Profesor Zbigniew Nawrat
z Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej
i Endowaskularnej z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.
Spotkanie odbędzie się 25 maja 2018 r. w Zabrzu Rokitnicy przy ul.
Jordana 19 i będzie miało charakter brunchu naukowobiznesowego, na którym podczas krótkich 7-minutowych
wystąpień, studenci naszej Uczelni będą mieli okazję na
zaprezentowanie własnych pomysłów, rozwiązań naukowych oraz
wynalazków, które z uwagi na swą innowacyjność mają potencjał i
szansę na komercjalizację.
Zgłoszenia do udziału w „Akademickim Pasie Startowym Innowacji
Medycznych” należy przesyłać do 14 maja 2018 r. do p. Anny
Gardockiej
z
Centrum
Transferu
Technologii
SUM,
agardocka@sum.edu.pl.

Centrum Transferu Technologii

Strona 17

2018

Newsletter nr 19

Otwarte konkursy
1.

Junior Advanced Research Award – 15 maja 2018
http://fulbright.edu.pl/junior-award/

2.

RANB – 15 maja 2018
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-14122018-ranb/

3.

AAL – 28 maja 2018
http://www.aal-europe.eu/call-challenge-2018/

4.

Fulbright Senior Award – 30 maja 2018
http://fulbright.edu.pl/senior-award/

5.

Stypendia w Kolumbii – 1 czerwca 2018
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapaswiata/kolumbia/stypendia-kolumbijskie-2018.html

6.

TECHMATSTRATEG – 8 czerwca 2018
http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/nowoczesne-technologie-materialowe---techmatstrateg/techmatstrategii-konkurs/dokumenty-konkursowe/

7.

IMI2 – 14 czerwca 2018
http://www.imi.europa.eu

8.

OPUS 15 – 15 czerwca 2018
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus15

9.

PRELUDIUM 15 – 15 czerwca 2018
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium15

10. Wymiana bilateralna POLSKA - NIEMCY – 29 czerwca 2018
https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa
11. Wymiana bilateralna POLSKA - AUSTRIA – 29 czerwca 2018
https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa
12. Wymiana bilateralna POLSKA – FRANCJA (POLONIUM) – 2 lipca 2018
https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa
13. Fundacja NUTRICIA – 30 czerwca 2018
http://fundacjanutricia.pl/granty-i-stypendia/
14. PO WER – 20 lipca 2018
http://zdrowie.gov.pl/nabory.html
15. Projekty aplikacyjne – 16 lipca 2018
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne2018/.
16. ERC Advanced Grants – 30 sierpnia 2018
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
17. MSCA Individual Fellowship – 12 września 2018
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html
18. HORYZONT 2020 – 2 października 2018 i 16 kwietnia 2018
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-bhc-20182020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-BHC-2018-2020/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
19. MINIATURA 2 – 31 grudnia 2018
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2
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Zapraszamy do kontaktu z CTT:
Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała - Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych
i innowacji, Przewodniczący Rady Nadzorującej CTT, e-mail: ewylegala@sum.edu.pl
mgr inż. Barbara Jarzębska – Dyrektor, e-mail: bjarzebska@sum.edu.pl
mgr Anna Tilszer – Z-ca Dyrektora, e-mail: atilszer@sum.edu.pl
Fundusze strukturalne:
mgr inż. Bogumiła Wocław, e-mail: bwoclaw@sum.edu.pl
mgr Bartosz Bochenkiewicz, e-mail: bbochenkiewicz@sum.edu.pl
mgr Joanna Malczyńska, e-mail: jmalczynska@sum.edu.pl
Programy ramowe, HORIZON 2020, Programy Zdrowia UE:
mgr Patrycja Obłój, e-mail: pobloj@sum.edu.pl
mgr Agnieszka Sobczak, e-mail: agnieszka.sobczak@sum.edu.pl
Programy krajowe:
mgr Anna Petri, e-mail: apetri@sum.edu.pl
mgr Karolina Habdas, e-mail: khabdas@sum.edu.pl
Joanna Szrot, e-mail: jszrot@sum.edu.pl
Transfer technologii:
mgr Izabela Kałuża, e-mail: ikaluza@sum.edu.pl
mgr Anna Gardocka, e-mail: agardocka@sum.edu.pl
Centrum Transferu Technologii
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
tel.: + 48 32 208 36 92, 208 36 40, 208 36 44, e-mail: ctt@sum.edu.pl
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