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Szanowni Państwo,
Przesyłam dwudziesty numer naszego newslettera, w którym informujemy
o otwartych i planowanych konkursach na projekty krajowe i zagraniczne,
a także o ofertach stypendialnych, np. na wyjazdy badawcze do Japonii,
Meksyku czy Stanów Zjednoczonych.
Sukcesem naszej Uczelni jest uzyskanie dofinansowania do trzech nowych
projektów, w tym dwóch międzynarodowych. Projekt PEN, który będzie
realizowany przez 28 partnerów, został złożony w ramach pierwszego
konkursu programu JFA Policy Evaluation Network i uzyskał ponad 500 tys. zł
dofinansowania z NCBiR. Kierownikiem projektu w SUM jest Pan dr hab. n.
o zdrowiu Piotr Romaniuk, Kierownik Zakładu Polityki Zdrowotnej Wydziału
Zdrowia Publicznego w Bytomiu. Drugi międzynarodowy projekt – JAHEE - w ramach Joint Actions
Trzeciego Programu Zdrowia Unii Europejskiej - będzie realizowany we współpracy z Ministerstwem
Zdrowia, a w SUM zespołem badawczym pokieruje Pani dr hab. n. farm. Elżbieta GrochowskaNiedworok, Kierownik Katedry Dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu. SUM otrzymał
również dofinansowanie dla Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz dla Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu na realizację II edycji doktoratów wdrożeniowych.
Obecnie istnieje wiele możliwości na składanie dużych projektów badawczo-innowacyjnych w ramach
programu HORYZONT 2020 oraz Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI2), do realizacji
w międzynarodowych konsorcjach. W niniejszym numerze podajemy wszystkie tematy z linkami na
pełną dokumentację konkursową. Zachęcam do podejmowania starań o prestiżowe granty ERC, o granty
indywidualne w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie lub o dofinansowanie działań w ramach
programu TWINNING.
Warto zwrócić uwagę na konkursy bilateralne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekty
badawcze pomiędzy Polską i Turcją oraz krajami Azji Południowo-Wschodniej, a także wspólny konkurs
z NCN – TANGO 3. W Narodowym Centrum Nauki trwa natomiast nabór wniosków w konkursach:
SHENG 1, MAESTRO 10, HARMONIA 10 i SONATA BIS 8.
Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej, gdzie zamieszczamy na bieżąco wszystkie
informacje o otwartych konkursach oraz do kontaktu z pracownikami Centrum Transferu Technologii
SUM, którzy 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
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SUM otrzymał dofinansowanie na realizację projektu PEN
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach otrzymał decyzję o dofinansowaniu przez NCBiR
międzynarodowego projektu pt. „Efektywność polityk służących zmianie stylu życia – Sieć Ewaluacji
Polityk”. Dyrektor NCBiR przyznał dla SUM dofinansowanie w wysokości 525 827,41 zł.
Projekt PEN został złożony w ramach I konkursu programu Joint Funding Action Policy Evaluation
Network (PEN) i uzyskał pozytywną ocenę międzynarodowego zespołu ekspertów. Projekt będzie
realizowany przez międzynarodowe konsorcjum złożone z 28 partnerów. Kierownikiem merytorycznym
w SUM jest dr hab. n. o zdrowiu Piotr Romaniuk, Kierownik Zakładu Polityki Zdrowotnej Wydziału
Zdrowia Publicznego w Bytomiu.

Nowy projekt SUM w ramach Joint Actions
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach po raz kolejny będzie
realizował projekt w ramach Joint Actions Trzeciego Programu Zdrowia Unii
Europejskiej. Włoski Koordynator - Istituto Superiore di Sanita – pokieruje
projektem JAHEE, w którym bierze udział 25 krajów, przy czym wielu
beneficjentów do realizacji zaprosiło również swoje jednostki podległe.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie realizował zadania
w projekcie JAHEE we współpracy z Ministerstwem Zdrowia.
Dofinansowanie dla SUM wynosi 9 542,58 euro. Kierownikiem projektu ze
strony SUM jest dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok,
Kierownik Katedry Dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu.

Doktoraty wdrożeniowe na dwóch Wydziałach SUM
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach otrzymał pozytywną ocenę dwóch wniosków złożonych
w ramach II edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”.
Z ramienia Uczelni w przedmiotowym konkursie wnioski złożyły następujące Wydziały:




Wydział Lekarski w Katowicach,
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu,
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.

Decyzją z dnia 2 sierpnia w ramach II edycji programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pn. „Doktorat wdrożeniowy” zostały przyznane środki finansowe dla Wydziału Lekarskiego w Katowicach
- 1 193 640 zł (7 doktorantów) oraz dla Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej w Sosnowcu – 1 023 120,00 zł (6 doktorantów). Wydział Lekarski z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu w tym roku nie otrzymał finansowania.
Środki finansowe w ramach ww. projektu przeznaczone są na dofinansowanie kosztów wykorzystania
infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta oraz
finansowania stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich nie dłużej niż
4 lata.
Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju współpracy między środowiskiem naukowym
a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich
oraz wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we współpracy
z zatrudniającym go przedsiębiorcą.
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Otwarte konkursy w programie HORYZONT 2020
26 lipca 2018 r. otwarte zostały nowe konkursy w ramach programu
HORYZONT 2020. W konkursie BETTER HEALTH AND CARE, ECONOMIC
GROWTH AND SUSTAINABLE HEALTH SYSTEMS można składać wnioski
w 15 tematach.
W trybie dwuetapowym pierwszy etap kończy się 2 października 2018 r.,
a projekty muszą dotyczyć następujących tematów:
SC1-BHC-01-2019: Understanding causative mechanisms in co- and multimorbidities combining mental
and non-mental disorders
SC1-BHC-02-2019: Systems approaches for the discovery of combinatorial therapies for complex
disorders
SC1-BHC-14-2019: Stratified host-directed approaches to improve prevention, treatment and/or cure of
infectious diseases
SC1-BHC-19-2019: Implementation research for maternal and child health
SC1-BHC-22-2019: Mental health in the workplace
SC1-BHC-25-2019: Demonstration pilots for implementation of personalised medicine in healthcare
SC1-BHC-30-2019: Towards risk-based screening strategies for non-communicable diseases
W konkursie jednoetapowym termin składania wniosków upływa 16 kwietnia 2019 r.
SC1-BHC-07-2019: Regenerative medicine: from new insights to new applications
SC1-BHC-10-2019: Innovation Procurement: Next generation sequencing (NGS) for routine diagnosis
SC1-BHC-13-2019: Mining big data for early detection of infectious disease threats driven by climate
change and other factors
SC1-BHC-28-2019: The Human Exposome Project: a toolbox for assessing and addressing the impact of
environment on health
SC1-BHC-31-2019: Pilot actions to build the foundations of a human
cell atlas
SC1-BHC-32-2019: Towards a next generation influenza vaccine to
protect citizens worldwide – an EU-India collaboration
SC1-HCO-01-2018-2019-2020: Actions in support of the International
Consortium for Personalised Medicine
SC1-HCO-15-2019: Support for the functioning of the Global Research
Collaboration for Infectious Disease Preparedness (GloPID-R)
W konkursie TRUSTED DIGITAL SOLUTIONS AND CYBERSECURITY IN HEALTH AND CARE do 14 listopada
2018 r. można składać wnioski na temat DT-TDS-01-2019: Smart and healthy living at home.
Wkrótce otwarty zostanie konkurs DIGITAL TRANSFORMATION IN HEALTH AND CARE, w którym będzie
można składać wnioski do 24 kwietnia 2019 r. Konkurs będzie obejmować następujące zagadnienia:
Centrum Transferu Technologii
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SC1-DTH-01-2019: Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status and quality of life after
the cancer treatment
SC1-DTH-09-2019: Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products
SC1-DTH-11-2019: Large Scale pilots of personalised & outcome based integrated care
Program Pracy w obszarze Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan został oficjalnie zaktualizowany http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820health_en.pdf. Przed rozpoczęciem pisania wniosku zachęcamy do szczegółowej lektury tego
dokumentu, który zawiera nie tylko tematykę konkursów na rok 2019, ale również propozycje tematów
na rok 2020.

ERC Advanced Grants – ostatnie dni naboru wniosków
Do 30 sierpnia 2018 r. można składać wnioski o granty ERC Advanced Grants na
indywidualne projekty badawcze. Mogą się o niego starać wybitni doświadczeni
naukowcy z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat.
Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy i mogą być realizowane
w dowolnej europejskiej instytucji goszczącej, np. w Śląskim Uniwersytecie
Medycznym 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).
Więcej informacji na stronie European Research Council - https://erc.europa.eu/funding/advancedgrants.

Program Pracy ERC na rok 2019 ukaże się w połowie września
We wrześniu br. zostanie opublikowany Program Pracy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
(European Research Council – ERC) na rok 2019.
Konkursy na ERC Starting Grant 2019 (ERC StG) oraz ERC Synergy Grant 2019 (ERC SyG) zostaną otwarte
wraz z publikacją Programu Pracy. Terminy składania wniosków są już znane:



ERC StG do 17 października 2018 r.
ERC SyG do 8 listopada 2018 r.

Program Pracy na rok 2019 nie będzie
znacząco różnił się od tych z lat
poprzednich. Lista proponowanych
zmian znajduje się na stronie ERC https://erc.europa.eu/
Istnieje
możliwość
umówienia
konsultacji indywidualnych dla osób
zainteresowanych aplikowaniem. Na
wrzesień 2018 zaplanowano również
warsztaty z pisania wniosków na granty
ERC. Prosimy o śledzenie informacji na
stronie kpk.gov.pl lub kontakt z Centrum
Transferu Technologii SUM, e-mail:
pobloj@sum.edu.pl.
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Widening Fellowships - Marie Skłodowska-Curie European Fellowships
W związku z otwarciem nowego mechanizmu - Widening Fellowships - wspierającego przyjmowanie
w polskich instytucjach naukowców z zagranicy w ramach europejskich grantów indywidualnych Marii
Skłodowskiej-Curie, zachęcamy nie tylko do wyjazdów na staże zagraniczne, ale również do
bezpośredniego kontaktu z naukowcami zagranicznymi, którzy chcieliby realizować swoje granty
w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu przygotowały już ofertę celem zainteresowania zagranicznych naukowców
możliwością realizacji w tej jednostce grantów indywidualnych. Została ona wysłana do Krajowego
Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE z prośbą o rozpowszechnienie za pośrednictwem
punktów kontaktowych w innych krajach europejskich.
Grant daje możliwość prowadzenia przez okres od 12 do 24 miesięcy
badań pod nadzorem naukowca z jednostki goszczącej. O stypendium
mogą się starać doświadczeni naukowcy każdej narodowości, którzy
w momencie zamknięcia danego konkursu posiadają stopień
doktora. W przypadku jego braku badacz musi wykazać się przynajmniej
4-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych. Aplikujący
naukowcy muszą także spełnić warunek mobilności.
Naukowiec zostaje zatrudniony przez instytucję przyjmującą na czasową
umowę o pracę.
Budżet projektu 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 jest na stronie:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if2018.html

Konkursy Inicjatywy Leków Innowacyjnych
18 lipca br. zostały otwarte dwa konkursy IMI JU.
Konkurs 15 jest tradycyjnym, dwuetapowym konkursem na projekty RIA (badawczo innowacyjne) –
H2020-JTI-IMI2-2018-15-TWO-STAGE (I etap – konsorcjum badawcze, II – zwycięskie konsorcjum
badawcze wspólnie z konsorcjum firm farmaceutycznych).
Termin składania wniosków do I etapu to 24 października 2018, a do II etapu – 15 maja 2019.
Centrum Transferu Technologii
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Tematy konkursowe:
IMI2-2018-15-01: Integrated research platforms enabling patientcentric drug development
IMI2-2018-15-02: Blockchain Enabled Healthcare
IMI2-2018-15-03: Microenvironment imposed signatures in tissue and
liquid biopsies in immune- mediated diseases

IMI2-2018-15-04: Emerging translational safety technologies and tools for interrogating human
immuno-biology
IMI2-2018-15-05: Development and validation of translational platforms in support of synaptopathy
drug discovery
IMI2-2018-15-06: Digital endpoints in neurodegenerative and immune-mediated diseases
IMI2-2018-15-07: AMR Accelerator programme Pillar A: Capability Building Network to accelerate and
validate scientific discoveries
IMI2-2018-15-08: AMR Accelerator programme Pillar B: Tuberculosis drug development network to
accelerate and validate scientific discoveries and advance the R&D pipeline of new and innovative
agents to address the global tuberculosis epidemic
Więcej informacji na temat poszczególnych tematów w dokumencie IMI2-Call 15 Text https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/apply-for-funding/opencalls/IMI2_Call15_CallText.pdf.
Konkurs 16 to konkurs jednoetapowy na projekty RIA (badawczo-innowacyjne), H2020-JTI-IMI2-201816-SINGLE-STAGE. Budżet dla konsorcjów badawczych to 46 900 000 euro. Wkład firm
farmaceutycznych będzie ustalany później. Termin składania wniosków upływa 24 października 2018.
W konkursie można składać wnioski obejmujące następujące tematy:
IMI2-2018-16-01: Progress new assets (one pre-new molecular entity (preNME) and one first-time-inhuman (FTIH) start) for TB that act synergistically with bedaquiline, cytochrome bc or cytochrome bd
inhibitors
IMI2-2018-16-02: Progress novel assets (one FTIH start) for non-tubercular mycobacteria (NTM) that
may act synergistically with bedaquiline and cytochrome bc drugs
IMI2-2018-16-03: Discover and progress novel assets with new mechanisms of action (one preNME for
TB and one preNME for NTM) and biomarkers for TB and NTM infection
IMI2-2018-16-04: Determination of gepotidacin levels in tonsils
and prostatic tissue
IMI2-2018-16-05: Infection site targeting, antibiotic encapsulated
in nanoparticles for treating extracellular bacterial infections
IMI2-2018-16-06: Functional Ethionamide boosters: a novel
combination for tuberculosis therapy
IMI2-2018-16-07: Intravenous treatments of serious infections
(urinary tract infections, intra-abdominal infections & hospitalacquired pneumonia/ventilator associated pneumonia) caused by
Gram(-) bacteria (Enterobacteriaceae +/- Pseudomonas and/or
Acinetobacter)
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Szczegółowe informacje w dokumencie IMI2-Call16 Text https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/apply-for-funding/opencalls/IMI2_Call16_CallText.pdf.
Informujemy, że webinaria, w trakcie których omówiono szczegółowo poszczególne tematy konkursowe
zarejestrowane są na stronie IMI2-Call15 and 16 webinars - https://www.imi.europa.eu/newsevents/events/imi2-call-15-and-16-webinars.
Zachęcamy także do kontaktów z ekspertem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych
UE: p. Anną Pytko, e-mail: anna.pytko@kpk.gov.pl

MAESTRO 10, HARMONIA 10, SONATA BIS 8
Do 17 września 2018 r. można składać wnioski do Narodowego Centrum Nauki w konkursach:
MAESTRO 10 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację
pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających
poza dotychczasowy stan wiedzy,
i których efektem mogą być odkrycia
naukowe
Więcej informacji - https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro10
HARMONIA 10 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej
niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych
Ogłoszenie o konkursie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia10
SONATA BIS 8 na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego,
realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień
naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Informacje o konkursie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis8
Szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 czerwca 2018
znajdują się w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków - https://www.ncn.gov.pl/finansowanienauki/konkursy/instrukcje.

SHENG 1 - konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze
Narodowe Centrum Nauki uruchomiło nowy konkurs na
polsko-chińskie projekty badawcze w zakresie badań
podstawowych.
Celem konkursu jest promowanie najwyższej jakości
badań w zakresie Nauk o Życiu, Nauk Ścisłych
i Technicznych oraz w wybranych obszarach Nauk
Społecznych.
Konkurs
wspiera
współpracę
międzynarodową pomiędzy badaczami z obu państw
realizujących wspólne wysokiej jakości badania naukowe.
Nabór wniosków dla jednostek polskich będzie
prowadzony do 17 września 2018 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług
dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl. Wnioski
w konkursie SHENG 1 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.
Szczegółowe informacje na stronie NCN - https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sheng1.
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Trzeci polsko-turecki konkurs na wspólne projekty badawczo-rozwojowe
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych
Turcji (TÜBİTAK) prowadzą nabór wniosków w ramach 3. konkursu na wspólne projekty w obszarach:





ICT - Information and Communication Technologies
Energy
Health
Food

NCBR przeznaczył 5 000 000 zł na dofinansowanie projektów
polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej. Kwota
dofinansowania na projekt nie może przekraczać 850 000 zł.
Wnioski można składać do 7 września 2018 r.
Ogłoszenie o konkursie oraz pełna dokumentacja na stronie http://www.ncbr.gov.pl/programymiedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/turcja/iii-konkurs/art,6321,otwarcie-trzeciego-polskotureckiego-konkursu-na-wspolne-projekty-badawczo-rozwojowe.html.

Stypendia na badania naukowe w Japonii
W ramach programu stypendialnego Matsumae international foundation fellowship można otrzymać
stypendium na badania naukowe w Japonii. W konkursie mogą wziąć udział osoby ze stopniem doktora.
Wnioski można składać do 31 sierpnia 2018 r.
Zgodnie z informacjami organizatorów pobyt badawczy w Japonii może trwać od 3 do 6 miesięcy.
Przyznanych zostanie ok. 20 stypendiów.
Wnioskodawca musi spełniać następujące wymagania:
 wiek poniżej 49 lat;
 znajomość języka angielskiego lub japońskiego umożliwiająca
komunikację i prowadzenie badań;
 stopień naukowy doktora;
 ugruntowana pozycja naukowa w swoim kraju oraz zadeklarowany
powrót do kraju macierzystego po zakończeniu stypendium;
 brak wcześniejszego pobytu w Japonii.
Preferowane
przyrodniczych, inżynierii oraz medycyny.

będą

wnioski

dotyczące

badań

z

zakresu

nauk

Więcej informacji na stronie: http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en

Konkurs Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and
Innovation
Do 18 września 2018 r. (godz. 12:00 CET/ 17:00 Jakarta time) będzie trwał nabór wniosków w ramach
konkursu Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (2nd Call of the
SEA-EU-JFS 2018). Celem tej inicjatywy jest realizacja wspólnych innowacyjnych projektów badawczych
przez naukowców z Azji Południowo-Wschodniej i Europy, wspieranie istniejących partnerstw
i inicjowanie nowych oraz wymiana wiedzy.
Obszary tematyczne:



Bioeconomy
Infectious Diseases
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Konsorcjum powinno być złożone z min. 3 podmiotów: 2 partnerów z Azji Południowo-Wschodniej
i 1 europejskiego partnera lub 2 różnych europejskich partnerów i 1 partnera z Azji PołudniowoWschodniej. Finansowane będą tylko podmioty z krajów biorących udział w konkursie. Wnioskodawca
podlega krajowym regulacjom w odniesieniu do trybu i sposobu finansowania.
Wykaz krajów objętych finansowaniem oraz szczegółowe
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/seaeu-net/second-call-of-the-sea-eu-jfs2018/aktualnosci/art,6374,southeast-asia-europe-jointfunding-scheme-for-research-and-innovation-informacjadotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow-2018.html

informacje

o

konkursie:

Aktualna informacja dostępna na https://www.sea-eu-jfs.eu/
i w Call Text.
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez
system elektroniczny PT-Outline dostępny pod linkiem:
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/seaeuropejfs2018

Konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra
von Humboldta
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła kolejny konkurs o Polskie
Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach
którego wybitni niemieccy naukowcy mogą przyjechać do Polski na
kilkumiesięczne pobyty naukowe.
Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać polscy naukowcy. Termin
składania zgłoszeń upływa 1 października 2018 r.
Wysokość stypendium wynosi 4 000 euro miesięcznie, a pobyt w Polsce
może trwać od 3 do 6 miesięcy.
Konkurs skierowany jest do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki.
Więcej informacji na stronie FNP: https://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/
Szczegóły dotyczące warunków konkursów zostaną opublikowane 14 września 2018 r. na stronach
internetowych NCN i DFG.

Konkurs TANGO 3
Wspólne Przedsięwzięcie NCBR i NCN pod nazwą TANGO ma na celu wsparcie rozwoju technologii
bazujących na wynikach badań podstawowych. Program skierowany jest do jednostek naukowych
podejmujących działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań
podstawowych.
Budżet przeznaczony na dofinansowanie realizacji Projektów wynosi 40 mln zł.
Nabór Wniosków prowadzony będzie w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem
https://osf.opi.org.pl, w sposób ciągły od dnia 14 czerwca 2018 do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz.
16:00) w podziale na dwa etapy:
Etap I: od 14 czerwca do 21 września 2018 r. (do godz. 16:00);
Etap II: od momentu zamknięcia Etapu I do 20 grudnia 2018 r. (do godz. 16:00).
Więcej informacji na stronie http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/tango/konkurs-nr3/aktualnosci/art,6216,iii-konkurs-w-ramach-wspolnego-przedsiewziecia-tango.html
Centrum Transferu Technologii
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Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować na adres e-mail: tango@ncbr.gov.pl

TWINNING - konkurs na wzmocnienie potencjału jednostki
Do 15 listopada 2018, godz. 17:00, trwa konkurs TWINNING (WIDESPREAD-03-2018 Twinning), który
ma na celu wzmocnienie wybranej dziedziny wiedzy w uniwersytecie lub jednostce badawczej poprzez
połączenie danej jednostki z przynajmniej dwoma wiodącymi w danej dziedzinie jednostkami z innych
krajów członkowskich lub stowarzyszonych.
Koordynatorem tego typu projektu może być uczelnia z kraju
określonego przez Komisję Europejską jako „Widening”,
w tym z Polski. Wymogiem formalnym jest udział partnerów,
którymi mogą być minimum dwie jednostki z innego kraju
członkowskiego lub stowarzyszonego UE.
Przewidywane finansowanie na projekt: 0,8 mln €
Czas trwania projektu: maksymalnie 3 lata
Cele projektu to:
• Wzmocnienie potencjału naukowo-technologicznego uczestniczących instytucji
• Rozwój karier badawczych personelu oraz profilu badawczego zaangażowanych jednostek
We wniosku należy jasno nakreślić strategię naukową dla przyspieszenia i stymulowania doskonałości
naukowej i innowacyjności w określonej dziedzinie badań naukowych, jak również jakości naukowej
partnerów biorących udział w projekcie.
Działania, które można przewidzieć w projekcie:
• krótkoterminowe wymiany personelu;
• wizyty eksperckie i krótkoterminowe szkolenia (na miejscu lub on-line);
• warsztaty;
• udział w konferencjach;
• wspólna organizacja szkół letnich i podobnych imprez;
• upowszechnianie i działania promocyjne;
• dedykowany pakiet pracy z działaniami dla młodych naukowców.
Więcej informacji oraz pełna dokumentacja konkursowa:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespr
ead-03-2018.html

NAWA – stypendia na wyjazdy naukowe do Meksyku
Do 31 sierpnia 2018 r. Narodowa Agencja
Wymiany Akademickiej prowadzi nabór
zgłoszeń na wyjazdy naukowe do Meksyku na
2019 r. Program stypendialny skierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem specjalizacji,
uzyskaniem tytułu magistra lub doktora, jak również prowadzeniem badań naukowych. Oferta
Stypendialna dla Cudzoziemców dostępna jest na stronie http://www.gob.mx/amexcid/acciones-yprogramas/becas-para-extranjeros-29785 w zakładce „Stypendia i kursy w ramach współpracy
akademickiej”. W ramach umowy dwustronnej, w roku 2019 zostanie przyznanych obywatelom
polskim 7 stypendiów dostępnych od marca 2019 roku.
Oferta zawiera szczegółowe wymagania, które muszą spełnić kandydaci. Skierowana jest do studentów
i młodych pracowników naukowych, posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego
stopnia oraz średnią ocen równą co najmniej 80 w skali od 0 do 100 (min 4. w skali od 2 do 5).
Centrum Transferu Technologii
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Kandydatura musi zostać zaakceptowana przez meksykańską instytucję, w której kandydat chciałby
studiować.
Szczegóły
na
stronie
https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/oferta-wyjazdowa/70menu/menu-glowne/studenci/studenci-polscy/oferta-wyjazdowa/526-meksyk.

Bawaria - stypendia na studia podyplomowe i doktoranckie
Do 1 grudnia 2018 r. można składać wnioski o stypendia (735 euro/miesiąc) na studia podyplomowe
w roku akademickim 2019/2020 oraz stypendia doktoranckie w niemieckim kraju związkowym Bawaria.
W konkursie mogą wziąć udział absolwenci szkół wyższych z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Rosji,
Serbii, Słowacji, Czech, Ukrainy i Węgier. Istnieje możliwość dwukrotnego przedłużenia stypendium na
kolejny rok. Celem rocznego programu stypendialnego jest wsparcie naukowej współpracy i wymiany
akademickiej pomiędzy Bawarią i Środkową, Wschodnią i Południowowschodnią Europą.
Więcej informacji na stronie: https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english/scholarships/study-inbavaria/index.html

Stypendia w Szwajcarii
Od 1 września 2018 r. do 15 listopada 2018 r. będzie trwał nabór
wniosków w ramach programu stypendialnego rządu Szwajcarii dla
Polaków, w ramach którego można ubiegać się o stypendia artystyczne,
stypendia doktorancie, stypendia post-doc oraz stypendia badawcze.
W zależności od rodzaju stypendium, pobyt w Szwajcarii może trwać do
3 lat. Strona szwajcarska w dokumentacji konkursowej wskazuje jednostki naukowe, w których można
odbywać stypendium. Szczegółowe informacje o wymaganiach konkursowych można znaleźć na stronie:
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/scholarships-and-grants/swiss-governmentexcellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html.

Stypendia i granty Fundacji Kościuszkowskiej
Do 31 października 2018 r. można składać wnioski w ramach
konkursów organizowanych przez Fundację Kościuszkowską.
Fundacja przyznaje środki na wyjazdy badawcze, staże naukowe,
prowadzenie wykładów oraz granty badawcze, realizowane
w uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego w USA.
We wszystkich konkursach staż może trwać od 3 do 5 miesięcy.
W zależności od czasu trwania stażu, przyznawane są stypendia
w wysokości od 9 000 $ do 30 000 $. Ze stypendium pokrywane mogą
być koszty podróży, dodatek mieszkaniowy, ubezpieczenie zdrowotne
i wypadkowe, a także, w uzasadnionych przypadkach, podróże krajowe.
Więcej informacji na stronie: https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/

Zapowiedź konkursu BEETHOVEN LIFE 1
Na wrzesień 2018 r. zaplanowano otwarcie pierwszej edycji konkursu BEETHOVEN LIFE. Będzie to
wspólny konkurs NCN i DFG, w ramach którego sfinansowane zostaną polsko-niemieckie projekty
badawcze w zakresie nauk o życiu - https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-06-05-zapowiedzbeetohoven-classic-3-beethoven-life-1.
Obszary przedmiotowe badań odpowiadają następującym dyscyplinom naukowym według klasyfikacji
przyjętych w obu agencjach:
Centrum Transferu Technologii
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Review Boards /Fachkollegien DFG: 201-207
Panele NCN: NZ1-NZ9.

Celem konkursu jest wspieranie badań prowadzonych
przez polsko-niemieckie zespoły naukowe w wyżej
wymienionych
dyscyplinach
naukowych
oraz
wzmocnienie
współpracy
pomiędzy
polskimi
i
niemieckimi badaczami w zakresie badań podstawowych,
tj. ukierunkowanych na zdobywanie nowej wiedzy.
W konkursie BEETHOVEN LIFE 1 agencja DFG będzie
pełniła rolę agencji wiodącej, a ocena merytoryczna
wniosków o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych zostanie przeprowadzona przez
DFG, zgodnie z zasadami stosowanymi w Individual Research Grants Programme DFG.
Wnioski o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych w wymienionych powyżej
dyscyplinach naukowych muszą być sporządzone w języku angielskim i złożone wspólnie przez zespoły
polsko-niemieckie do obu agencji. Okres realizacji polsko-niemieckich projektów badawczych wynosi 24
lub 36 miesięcy.
Planowana data ogłoszenia konkursu: 14 września 2018 r.
Termin składania wniosków: 17 grudnia 2018 r.

NAWA - ogłoszenie o naborze ekspertów
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza do współpracy ekspertów
reprezentujących różne obszary badawcze oraz posiadających doświadczenie w realizacji i ocenie
projektów badawczych, edukacyjnych i promocyjnych z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego.
Treść ogłoszenia https://nawa.gov.pl/images/Eksperci/nabor-ekspertow---ogloszenie2.pdf
Osoby zainteresowane współpracą z NAWA w charakterze ekspertów w ogłoszonych
i przygotowywanych przez NAWA programach mogą rejestrować się w bazie dostępnej na stronie:
www.programs.nawa.gov.pl/login.

Zapowiedź nowego programu TEAM-NET
W październiku 2018 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej planuje
uruchomić nowy program pod nazwą TEAM-NET. Będzie on oferował
jednostkom naukowym środki na finansowanie interdyscyplinarnych
badań naukowych realizowanych przez sieć współpracujących zespołów
badawczych kierowanych przez wybitnych naukowców.
Celem programu TEAM-NET jest umożliwienie realizacji w Polsce
zakrojonych na szeroką skalę interdyscyplinarnych badań naukowych,
wzmocnienie ponadregionalnej współpracy pomiędzy jednostkami
naukowymi oraz budowanie kompetencji dotyczących wykorzystywania
dostępnej infrastruktury badawczej lub rozwoju nowych technologii
i usług badawczych.
Program zapewni kontynuację dotychczasowych działań Fundacji w zakresie rozwoju kadr sektora B+R
poprzez wsparcie projektów zespołowych realizowanych przez doświadczonych uczonych z całego
świata, jak i badaczy na wczesnych etapach rozwoju kariery, ze szczególnym uwzględnieniem powrotów
do Polski utalentowanych naukowców z zagranicy.

Centrum Transferu Technologii

Strona 12

2018

Newsletter nr 20

Wnioskodawcą w programie może być podmiot prawny reprezentujący jednostki naukowe wskazane
we wniosku wraz z Kierownikiem projektu bądź konsorcjum składające się z kilku podmiotów prawnych
reprezentujących jednostki naukowe wskazane we wniosku wraz z Koordynatorem konsorcjum.
Wniosek może być złożony przez co najmniej 3 a maksymalnie 6 jednostek naukowych. Jednostki
składające projekt muszą reprezentować łącznie co najmniej dwie dziedziny nauki.
Budżet projektu wynosi 3,5 mln zł na zespół (przy założeniu maksymalnej liczby zespołów badawczych,
można otrzymać finansowanie w wysokości maksymalnie do 21 mln zł). Finansowanie może być
przyznane na okres od 3 do 4 lat.
Wnioski do konkursu będą przyjmowane od 1 do 31 października 2018.
Więcej informacji na stronie: https://www.fnp.org.pl/oferta/team-net/

Akademicki Pas Startowy
Z inicjatywy dr hab. n. med. Zbigniewa Nawrata

25 maja 2018 r. w Zabrzu-Rokitnicy podczas
obchodów 70-lecia SUM odbyło się wydarzenie
pn. Akademicki Pas Startowy. Spotkanie miało
charakter brunch’u naukowo-biznesowego.
Podczas krótkich kilkuminutowych wystąpień,
studenci i doktoranci SUM mieli okazję
zaprezentować własne pomysły, rozwiązania
naukowe, które z uwagi na swą innowacyjność
mają potencjał i szansę na komercjalizację.
Podczas wydarzenia zostały zaprezentowane następujące wynalazki:
 „Robin Heart” - Ergonomiczne urządzenie - zadajnik ruchu ze sprzężeniem siłowym do sterowania
robotem chirurgicznym - mgr Dariusz Krawczyk - SUM, dr hab. Zbigniew Nawrat, prof. IPS - SUM,
dr Zbigniew Małota – FRK, Łukasz Mucha, Krzysztof Lis, Krzysztof Lehrich,
 „Time is Brain” – mobilna aplikacja w profilaktyce wtórnej udarów mózgu - lek. Izabela Rozmiłowska,
lek. stażysta Jacek Zostawa, dr hab. n. med. Monika Adamczyk Sowa - Katedra i Klinika Neurologii,
SUM,
 „Diagnostyka zmian SM na obrazach MRI przy użyciu konwolucyjnej sieci neuronowej (CNN)” Studenci SUM i Politechniki Śląskiej: Tomasz Jurasz, Konrad Duraj, Karol Kocaj, Joanna Chwał, Rozalia
Kośmider, lek. Izabela Rozmiłowska,
 „Zastosowanie systemu Motion Capture do obiektywnego pomiaru ekspresji mimicznej
u pacjentów psychiatrycznych” - Arkadiusz Dudek, Elżbieta Mazgaj, lek. Krzysztof Wilczyński,
dr n. med. Krzysztof Krysta – SKN Rehabilitacji Psychiatrycznej - Katedra Psychiatrii i Psychoterapii,
SUM,
 „Wykorzystanie Terapii wirtualnej rzeczywistości w leczeniu pacjentów z zaburzeniami
psychiatrycznymi” - Elżbieta Mazgaj, Arkadiusz Dudek, Oleg Fedyk, lek. Krzysztof Wilczyński,
dr n. med. Krzysztof Krysta – SKN Rehabilitacji Psychiatrycznej - Katedra Psychiatrii i Psychoterapii,
 „Użyteczność wskaźników antropometrycznych (BMI, VAI, BAI, WHR, WHtR, ABSI, BRI, LAP)
w praktyce Dietetyka” - mgr Iwona Zieleń-Zynek, mgr Joanna Kowalska – Zakład Profilaktyki Chorób
Żywieniowozależnych – Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu SUM,
Centrum Transferu Technologii
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 „Wpływ ekstruzji, sterylizacji i degradacji na właściwości prętów zawierających estradiol” –
dr n. farm. Artur Turek, mgr Justyna Wilińska – Katedra i Zakład Biofarmacji, Jakub Rech, Magdalena
Czech – SKN Remedium SUM Wydziała Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,
 „Farmacja Spersonalizowana” - dr hab. n. farm. Paweł Olczyk, Aleksandra Kuc – Zakład Farmacji
Aptecznej, dr n. farm. Barbara Strzałka-Mrozik Katedra i Zakład Biologii Molekularnej, dr hab. n. med.
Katarzyna Komosińska-Vassev Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział
Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,
 „Nowe podejście do pacjenta pediatrycznego” - Michał Smoczok, Krzysztof Starszak – Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Planuje się organizację jednego takiego spotkania w roku. Termin kolejnego zostanie podany
w następnym numerze newslettera.

Szkolenia pracowników SUM
W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. Centrum Transferu Technologii realizowało usługę polegającą
na przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz transferu wiedzy i technologii. Szkolenia miały na celu
wskazanie naukowcom kierunku działań z obszaru komercjalizacji wyników badań naukowych,
zarządzanie prawem własności intelektualnej, a także wskazanie źródeł finansowania projektów oraz
sprawnego nimi zarządzania. Szkolenia prowadziła firma Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów
i Doktorów PolDo z Krakowa.
Tematyka szkoleń obejmowała następujące zagadnienia:
1. System komercjalizacji wyników prac
badawczych w Polsce.
2. Transfer technologii i przedsiębiorczości
skierowane dla pracowników naukowych.
3. Warsztaty szkoleniowe z komunikacji
naukowej.
4. Upowszechnianie
wyników
badań
naukowych.
5. Zarządzanie badaniami naukowymi.
6. Prowadzenie
badań
naukowych
i komercjalizacja ich wyników.
7. Ochrona własności intelektualnej.
8. Ochrona wynalazków i wyników prac
badawczych w praktyce.
Z każdego tematu przeprowadzone zostały dwa szkolenia, a ich uczestnicy otrzymali zaświadczenia.
Największą popularnością cieszyły się tematy: „Ochrona wynalazków i wyników prac badawczych
w praktyce” oraz „Prowadzenie badań naukowych i komercjalizacja ich wyników” oraz „Zarządzanie
badaniami naukowymi”. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 178 osób.
Centrum Transferu Technologii w 2019 roku planuje organizacje kolejnych szkoleń dotyczących
komercjalizacji wyników badań naukowych oraz ochrony własności intelektualnej. Wszelkie sugestie
odnośnie tematów prosimy przesyłać do końca października br. na adres mailowy ikaluza@sum.edu.pl.
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Otwarte konkursy
1.

ERC Advanced Grants – 30 sierpnia 2018
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
2. Stypendia na badania naukowe w Japonii – 31 sierpnia 2018
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
3. 3. polsko-turecki konkurs na wspólne projekty badawczo-rozwojowe – 7 września 2018
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/turcja/iii-konkurs/art,6321,otwarcietrzeciego-polsko-tureckiego-konkursu-na-wspolne-projekty-badawczo-rozwojowe.html
4. MSCA Individual Fellowship – 12 września 2018
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html
5. SHENG 1 - konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze – 17 września 2018
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sheng1
6. MAESTRO 10 – 17 września 2018
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro10
7. HARMONIA 10 – 17 września 2018
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia10
8. SONATA BIS 8 – 17 września 2018
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis8
9. Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation – 18 września 2018
https://www.sea-eu-jfs.eu/
10. TANGO 3 – 21 września 2018
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-3/aktualnosci/art,6216,iii-konkurs-w-ramach-wspolnegoprzedsiewziecia-tango.html
11. Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta – 1 października 2018
https://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/
12. H2020 - BETTER HEALTH AND CARE, ECONOMIC GROWTH AND SUSTAINABLE HEALTH SYSTEMS – 2 października 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/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc

13. ERC Starting Grant – 17 października 2018

https://erc.europa.eu/
14. IMI – konkurs 15. i 16. – 24 października 2018

https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-16
https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-15
15. TEAM-NET – 31 października 2018

https://www.fnp.org.pl/oferta/team-net/
16. ERC Synergy Grant – 8 listopada 2018

https://erc.europa.eu/
17. H2020 - TRUSTED DIGITAL SOLUTIONS AND CYBERSECURITY IN HEALTH AND CARE – 14 listopada 2018
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-tds-01-2019.html
18. TWINNING – 15 listopada 2018
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2018.html
19. BEETHOVEN LIFE 1 – 17 grudnia 2018
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-06-05-zapowiedz-beetohoven-classic-3-beethoven-life-1
20. MINIATURA 2 – 31 grudnia 2018
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2
21. H2020 - DIGITAL TRANSFORMATION IN HEALTH AND CARE – 24 kwietnia 2019
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-dth-20182020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-DTH-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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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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