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Szanowni Państwo,
Przesyłam kolejny numer naszego newslettera, w którym zamieszczamy
informacje nt. nowych projektów SUM, otwartych konkursów, a także ofert
stypendialnych na wyjazdy zagraniczne.
Nowy rok akademicki rozpoczynamy od sukcesu naszej Uczelni, którym jest
uzyskanie dofinansowania do czterech projektów, w tym dwóch w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – na kształcenie
podyplomowe lekarzy oraz szkolenia dla kardiochirurgów, jednego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz projektu
PROM, finansowanego przez NAWA w ramach pierwszej edycji programu
międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej.
Informujemy o otwartych naborach wniosków, w tym kolejnych edycji konkursów ogłoszonych przez
NCN - OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14, pierwszej edycji konkursu BEETHOVEN LIFE 1, a także
naboru ciągłego MINIATURY. Komisja Europejska przyjmuje wnioski na ERC Synergy Grant oraz na
projekty innowacyjnych sieci szkoleniowych (ITN).
Warto zainteresować się rozwojem indywidualnej kariery naukowej poprzez udział w stażach
zagranicznych, wizytach czy pobytach badawczych. W tej chwili istnieje wiele możliwości wyjazdu na
staże naukowo-badawcze do różnych krajów, w tym m.in. do Szwajcarii, Francji, Turcji. Ponadto NAWA
otwarła nowy program wyjazdowy dla doktorantów, w którym nie ma ograniczeń w zakresie dziedzin
nauki ani krajów, w których planowany jest pobyt badawczy.
Gorąco zachęcam do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i kwalifikacji poprzez udział
w organizowanych przez SUM bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu POWER KADRA. Obecnie prowadzimy drugi nabór na szkolenia z mentoringu, learning-by-doing, podnoszenie
umiejętności informatycznych oraz językowych.
Piszemy również o możliwościach nawiązania kontaktów w celu złożenia wniosków na międzynarodowe
projekty badawcze w najbliższych konkursach z Horyzontu 2020 lub IMI. Taką szansę dają spotkania
brokerskie, networkingowe czy też strona internetowa sieci ERRIN.
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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Kształcenie podyplomowe lekarzy – nowy projekt SUM
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach otrzymał dofinansowanie w wysokości 9 766 173,31 zł do
projektu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy - rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem
technik symulacji medycznej SUM”, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój. Wartość całkowita projektu to 10 068 219,92 zł. Projekt został złożony w ramach
konkursu nr POWR.05.04.00-IP.05-00-006/18 Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia
praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej. W ramach konkursu dofinansowanie
otrzyma 12 projektów, a kwota unijnego wsparcia to blisko 85 mln zł. Projekt rozpocznie się 1 stycznia
2019 r. i będzie trwał do 31 grudnia 2022 r.
W ramach projektu przewidziano realizację kursów podyplomowych z wykorzystaniem technik symulacji
medycznej z zakresu:












Diagnostyki funkcjonalnej układu kostno – stawowo – mięśniowego z wykorzystaniem
nowoczesnych rozwiązań technicznych ze szczególnym uwzględnieniem okresu wieku
rozwojowego oraz senioralnego,
Echokardiografii przezprzełykowej w zabiegach przezcewnikowego zamknięcia nieprawidłowych
połączeń wewnątrzsercowych, wad zastawkowych oraz zamknięcia uszka lewego przedsionka,
Elektroterapii w niewydolności serca,
Kursu FAST - symulacja medyczna,
Kursu wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w chirurgii dziecięcej,
Kursu wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w urologii i urologii dziecięcej,
Kursu wirtualnej symulacji torakoskopii w chirurgii klatki piersiowej,
Podstawowych technik diagnostyki inwazyjnej układu krążenia,
Punkcji transseptalnej i zabiegów na przegrodzie międzyprzedsionkowej,
Warsztatu
szkoleniowego
w
zakresie
wykonywania
przezprzełykowych
badań
echokardiograficznych (TEE),
Zastosowania praktycznych technik w operacjach
małoinwazyjnych zastawki mitralnej.

SUM w projekcie szkoleń dla kardiologów
dziecięcych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach weźmie udział
w projekcie POWER pn. „Program wszechstronnego szkolenia
w wideochirurgii (chirurgii minimalnego dostępu) w oparciu
o zaawansowane techniki symulacji”. Liderem projektu jest
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", a pozostałymi partnerami oprócz SUM są: Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu. Projekt będzie realizowany od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2023 r. Głównym celem
projektu jest zniesienie deficytu lekarzy przeszkolonych w zakresie dziecięcej kardiologii interwencyjnej
na poziomie podstawowym i zaawansowanym poprzez rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji
lekarzy, w tym działania oparte na metodach symulacji medycznej.
W ramach projektu zrealizowane zostaną szkolenia praktyczne w pracowni dziecięcej kardiologii
interwencyjnej na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Dla SUM przewidziano dofinansowanie
w wysokości 392 500,00 zł. Kierownikiem merytorycznym projektu w SUM będzie prof. dr hab. n. med.
Jacek Białkowski z Oddziału Klinicznego Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.
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SUM otrzymał środki na realizację projektu PROM
SUM otrzymał finansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w maksymalnej wysokości
692 065,48 zł na realizację projektu międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry
akademickiej w ramach Programu PROM. Celem projektu jest umożliwienie doktorantom i kadrze
akademickiej podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez m. in. uzyskanie bądź poszerzenie wiedzy
na temat dostępnych nowoczesnych technik badawczych, osiągnieć nauki i sposobu analizy uzyskanych
danych, co w konsekwencji pozwoli na wyznaczenie
właściwego kierunku prowadzonych badań przez doktoranta
lub umożliwi uzyskanie niezbędnych materiałów do pracy
doktorskiej/naukowej, a tym samym na zrealizowanie
tematu
pracy
doktorskiej/pracy
naukowej
albo
opublikowania artykułu naukowego/ uzyskanie certyfikatu
potwierdzającego nabyte umiejętności.
Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października
2018 r. do 30 września 2019 r.

Dofinansowanie
termomodernizacji
budynku WZP w Bytomiu
W dniu 24.09.2018 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach podpisał umowę o dofinansowanie
projektu pn. „Termomodernizacja budynku Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej
18” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Głównym celem realizacji przedsięwzięcia jest uzyskanie zwiększonej efektywności energetycznej
budynku
Wydziału
Zdrowia
Publicznego
Śląskiego
Uniwersytetu
Medycznego
w Katowicach. Działania podjęte przez SUM przyczynią się również do zmniejszenia poboru energii
cieplnej, a tym samym poprawy środowiska naturalnego. Inwestycja będzie miała realny wpływ na
podniesienie komfortu użytkowania budynku.
W
ramach
inwestycji
zaplanowano:
wykonanie
niezbędnych
prac
demontażowych
i wyburzeniowych, wymianę i renowację stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji poziomych
i pionowych, wykonanie izolacji termicznych ścian, stropów oraz dachu, wykonanie nowych instalacji
wewnętrznych, w tym solarnej (dla wytwarzania c.w.u.), c.o., wentylacji mechanicznej nawiewnowywiewnej.
Całkowity budżet projektu to wartość 6 041 415,17 zł, w tym kwota dofinansowania - 1 402 423,91 zł.

Otwarty drugi nabór do projektu KADRA
Informujemy, że trwa II nabór do projektu pt.: „Rozwój kadry dydaktycznej kluczem do nowej jakości
kształcenia w SUM", realizowanego w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa
wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Uczestnicy projektu mogą brać udział w następujących szkoleniach:
1. Innowacyjne umiejętności dydaktyczne (mentoring), szkolenie dwudniowe (weekend).
2. Innowacyjne umiejętności dydaktyczne (learning - by - doing), szkolenie dwudniowe (weekend).
3. Umiejętności informatyczne, w tym posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych i ich
wykorzystanie w procesie kształcenia STATISTICA, szkolenie dwudniowe (weekend).
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4. Umiejętności informatyczne, w tym posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych i ich
wykorzystanie w procesie kształcenia SAS, szkolenie dwudniowe, które odbywać się będzie
w tygodniu.
5. Prowadzenie dydaktyki w języku obcym (kursy językowe z języka angielskiego na poziomie C1),
szkolenie trwać będzie 20 tygodni, zajęcia odbywać się będą w sobotę przez 6 godzin
zegarowych.
UWAGA! II NABÓR TRWA DO 31.12.2018 r.
Uczestnikami projektu mogą być:



nauczyciel akademicki w rozumieniu art. 108 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365),
osoby, z którymi uczelnia zawarła umowy cywilno-prawne na prowadzenie dydaktyki na okres
roku akademickiego w ramach którego planowane jest dla tych osób wsparcie w projekcie
(okres, na jaki została zawarta umowa musi obejmować zarówno okres udziału w projekcie jak
i wymagany w kryterium dostępu nr 7 semestr, w którym prowadzone będą zajęcia
z wykorzystaniem zdobytych w projekcie kompetencji).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie projektowej: http://www.kadra.sum.edu.pl/

ERC Synergy Grant
7 września 2018 r. został opublikowany Program Pracy na 2019 r. dla
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Dokument można pobrać ze
strony
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/20182020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf
Obecnie można składać wnioski na granty synergii (ERC Synergy Grants),
które uzyskują 100% dofinansowania w ramach programu HORYZONT 2020.
Nabór trwa do 8 listopada 2018 r.
Wnioski projektowe może złożyć grupa od dwóch do maksymalnie czterech głównych badaczy (Principal
Investigators), współpracujących ze sobą i wnoszących różne umiejętności i zasoby w celu rozwiązania
ambitnego problemu badawczego. Jeden z badaczy będzie mianowany głównym badaczem
koordynującym. Badacze muszą przedstawić swój dorobek naukowy.
Jedynym kryterium oceny wniosków będzie doskonałość naukowa, która w przypadku ERC Synergy
Grants przyjmuje dodatkowy sens wybitnego wewnętrznie synergicznego efektu.
Wnioski można składać w dowolnej dziedzinie nauki na zasadzie pomysłu oddolnego bez uprzednio
określonych priorytetów. Należy w nich pokazać, że proponowane badania nie mogą być zrealizowane
samodzielnie przez pojedynczego głównego badacza.
Badania muszą być realizowane przez wszystkich głównych badaczy w publicznej lub prywatnej instytucji
naukowej, zwanej Instytucją Goszczącą (Host Institution). Może to być instytucja, w której pracuje
wnioskodawca lub jakakolwiek inna Instytucja Goszcząca mająca siedzibę w jednym z krajów Unii
Europejskiej lub Krajów Stowarzyszonych. Główni Badacze mogą aplikować w ramach tej samej lub
w innych Instytucjach Goszczących.
Po raz pierwszy w Programie Pracy na 2019 rok jeden z Głównych Badaczy w grancie synergii może być
goszczony przez instytucję znajdującą się poza Unią Europejską lub Krajami Stowarzyszonymi.
Granty synergii wspierają projekty realizowane przez grupę od dwóch do czterech indywidualnych
naukowców którzy mogą zatrudnić do swojego zespołu badawczego naukowców dowolnej narodowości.
Możliwe jest również zaangażowanie jednego lub więcej członków zespołu z kraju trzeciego. Oferty
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pracy dla członków zespołu zainteresowanych przyłączeniem do grantu ERC mogą być publikowane na
portalu Euraxess-Jobs.
Na realizację grantu ERC Synergy Grants można otrzymać maksymalnie 10 milionów euro na okres 6 lat
(lub odpowiednio mniej na krótszy okres). Dofinansowanie może pokryć 100% całkowitych kosztów
kwalifikowalnych, w tym 25% kosztów pośrednich.
Informacja dla uczestników konkursu:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020guide19-erc-syg_en.pdf

Otwarcie konkursów OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14
14 września 2018 r. NCN ogłosił otwarcie
kolejnej edycji konkursów:
OPUS 16 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowobadawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus16
PRELUDIUM 16 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
nieposiadające stopnia naukowego doktora;
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium16
SONATA 14 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora,
uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata14
Nabór wniosków będzie prowadzony do 17 grudnia 2018 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF,
dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl
Więcej informacji na stronie NCN - https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-09-14-ogloszeniekonkursow

Konkurs BEETHOVEN LIFE 1
NCN uruchomił pierwszą edycję konkursu BEETHOVEN LIFE na polsko-niemieckie projekty badawcze
w zakresie nauk o życiu. Projekty powinny dotyczyć badań podstawowych (badania zorientowane na
zdobywanie wiedzy). Wnioski składane w konkursie muszą opierać się na współpracy polskiego
i niemieckiego zespołu naukowego. Powinny mieć jasno określone programy badań, wyraźnie ukazujące
wartość dodaną współpracy międzynarodowej. Od każdego z partnerów oczekuje się znaczącego wkładu
we wspólny projekt, w tym wzięcia na siebie obowiązków organizacyjnych. Finansowanie wspólnych
polsko-niemieckich projektów może być przyznane na okres 24 lub 36 miesięcy.
Pełna
dokumentacja
konkursowa
znajduje
się
na
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_life1

stronie

internetowej

NCN

Wnioski można składać do 17 grudnia 2018 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF, dostępnym pod
adresem https://osf.opi.org.pl.

ITN - otwarty konkurs w ramach Działań Marii SkłodowskiejCurie
Komisja Europejska otwarła kolejny nabór wniosków w konkursie MSCA Innovative
Training Networks. Granty MSCA ITN są przeznaczone na szkolenie początkujących
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naukowców przez międzynarodowe zespoły. Wnioski można składać do 15 stycznia 2019 r.
Projekty ITN mogą dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematyki zaproponowanej przez wnioskodawców,
przy czym wysoko cenione są projekty inter- i wielodyscyplinarne. Podstawą jest opracowanie przez
międzynarodowe konsorcjum wspólnego programu badawczo-szkoleniowego dla grupy początkujących
naukowców rekrutowanych z całego świata.
W ramach ITN istnieje możliwość aplikowania o jeden z trzech rodzajów grantów:





ETN: European Training Networks – minimalne konsorcjum to trzy instytucje znajdujące się w trzech
różnych krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020.
EID: European Industrial Doctorates – konsorcjum składa się z minimum dwóch instytucji, które (1)
znajdują się w dwóch różnych krajach członkowskich i stowarzyszonych z H2020 oraz (2) pochodzą
z różnych sektorów, przy czym instytucja akademicka musi mieć uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora.
EJD: European Joint Doctorates – konsorcjum to minimum trzy instytucje z trzech różnych krajów
członkowskich lub stowarzyszonych z H2020 i uprawnionych do nadawania stopnia naukowego
doktora.

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mscaitn-2019.html

Projekt IMI2 – ENABLE przyjmuje nowych partnerów do konsorcjum do
walki z bakteriami Gram-ujemnymi
Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje badawcze zajmujące się
(hit or lead stage) Gram-ujemnymi związkami antybakteryjnymi mogą
włączyć się w prace realizowane przez konsorcjum ENABLE (European
Gram Negative AntiBacterial Engine) w ramach Inicjatywy Leków
Innowacyjnych (IMI2).
Projekt ten ma na celu opracowanie nowych związków o działaniu ogólnoustrojowym, działających
przeciwko bakteriom Gram-ujemnym. Stosując podobne podejście jak big pharma, działa kilka platform,
które pozwalają na równoległy rozwój obiecujących związków antybakteryjnych, począwszy od etapu
hit or lead poprzez badania kliniczne w fazie I.
W projekcie ENABLE o wartości 85 mln euro jest ponad 40 europejskich partnerów ze środowisk
akademickich i przemysłowych. Całością koordynuje GlaxoSmithKline i Uniwersytet Uppsala. W projekcie
właściciele zachowują pełną własność związków aktywnych i mają możliwość współpracy ze światowej
klasy naukowcami, którzy mają doświadczenie w naukowym i farmaceutycznym odkrywaniu i rozwijaniu
badań w tym zakresie.
Informacje nt. składania wniosków projektu o przystąpienie do konsorcjum ENABLE znajdują się na
stronie http://nd4bb-enable.eu/open-calls-1-1.
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej ENABLE i/lub do bezpośredniego kontaktu z Laurą
Griestop (l.griestop@european-biotechnology.net) w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Stypendia Fundacji Fulbrighta na przyjazdy specjalistów z USA
Trwa nabór wniosków w ramach Fulbright Specialist Program. Program umożliwia polskim instytucjom
nawiązanie współpracy wybitnymi specjalistami amerykańskimi oraz wspólną realizację projektu
trwającego od 2 do 6 tygodni.
Centrum Transferu Technologii
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Pobyt specjalisty w Polsce może być związany m.in z prowadzeniem wykładów i warsztatów,
uczestnictwem w konferencjach, konsultacjami w zakresie prac programowych, wykonywaniem ocen
i ekspertyz, czy też rozwijaniem lokalnych projektów badawczych.
W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty badawcze, jednostki
naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki
naukowe, które zainteresowane są przyjęciem u siebie wybitnych
specjalistów amerykańskich.
W ramach programu stypendysta otrzymuje honorarium, podstawowe ubezpieczenie medyczne oraz
bilet lotniczy do/z USA. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów zakwaterowania
i wyżywienia stypendysty oraz kosztów podróży krajowych związanych z realizacją projektu.
Wnioski o można składać do 14 listopada 2018 r.
Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie
http://fulbright.edu.pl/specialist/.

informacje

nt.

konkursu

znajdują

się

na

stronie

Konkurs Polpharmy pt. „Wykorzystanie technik
mobilnych w prewencji, diagnostyce i leczeniu
chorób cywilizacyjnych”
Naukowa Fundacja Polpharmy uruchomiła nowy konkurs pt.
Wykorzystanie technik mobilnych w prewencji, diagnostyce i leczeniu
chorób cywilizacyjnych. Zgłoszenie konkursowe powinno być
sporządzone zgodnie ze wzorem ustalonym przez Fundację i złożone
przez autora projektu. W przypadku zespołu badawczego Zgłoszenie składa kierownik projektu.
Nabór wniosków trwa do 15 grudnia br. Projekty, spełniające warunki umieszczonego na stronie
Fundacji Regulaminu Konkursu należy wysyłać na adres: techniki.mobilne@polpharma.com.
W konkursie przewidziano nagrody pieniężne dla trzech najlepszych projektów. Fundacja przewiduje
również organizację spotkania twórców technik mobilnych z potencjalnymi inwestorami.
Więcej informacji na stronie: https://www.polpharma.pl/fundacja/konkurs-na-techniki-mobilne/.

Program im. Iwanowskiej na wyjazdy zagraniczne dla doktorantów
9 października 2018 r. Narodowa Agencja
Wymiany Akademickiej ogłosiła nowy program im.
prof. Wilhelminy Iwanowskiej skierowany do
doktorantów. W ramach programu można składać wnioski na wyjazdy zagraniczne trwające od 6 do 12
miesięcy. Beneficjenci programu będą mogli odbyć część studiów doktoranckich w zagranicznych
ośrodkach naukowych, zrealizować tam etap programu „Doktorat wdrożeniowy”, prowadzić badania
naukowe, dydaktykę, pozyskać materiały do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej itp. Pierwsze
wyjazdy można będzie realizować już od początku września 2019 r. W wyjeździe mogą towarzyszyć
beneficjentom małżonkowie oraz dzieci czy w przypadku osób niepełnosprawnych – także ich
opiekunowie.
O przyznanie stypendium Dyrektora NAWA w ramach Programu im. Iwanowskiej mogą starać się osoby
przygotowujące rozprawę doktorską, które są:



doktorantami lub;
w chwili składania wniosku zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w polskich uczelniach
lub jednostkach naukowych i mają otwarty przewód doktorski (nie dłużej niż 3 lata w dniu
złożenia wniosku), w jednostce w której są zatrudnione lub;
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realizują program „Doktorat wdrożeniowy”.

Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i nie wprowadza
ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące stypendystę.
Więcej informacji na stronie NAWA https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/597-zaprojektuj-swojanaukowa-kariere-program-im-iwanowskiej-ogloszony.
Nabór wniosków trwa do 18 grudnia 2018 r.

Stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy
Polscy naukowcy z doktoratem uzyskanym mniej niż 10 lat temu, którzy chcą prowadzić badania we
Francji i nawiązać współpracę polsko-francuską, mogą ubiegać się o stypendia rządu francuskiego na
pobyt badawczy. Grant może dotyczyć dowolnej dziedziny nauki. Stypendium wyniesie 1704 euro na
każdy miesiąc pobytu we Francji. Pobyt naukowy będzie trwał od 1 do 3 miesięcy i musi zostać
zrealizowany między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r.
Wnioski należy składać do 2 listopada 2018 r.
Więcej
informacji
na
stronie
https://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy
Informacji na temat programów stypendialnych rządu
francuskiego udziela również p. Thibaud Dubrule, który
odpowiedzialny jest za programy stypendialne, e-mail:
science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr.

Stypendia naukowe w Szwajcarii
Do 15 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego rządu Szwajcarii dla
Polaków. W ramach naboru można ubiegać się o stypendia artystyczne, stypendia doktoranckie,
stypendia post-doc oraz stypendia badawcze.
W zależności od rodzaju stypendium, pobyt w Szwajcarii może trwać do 3 lat. Jednostki naukowe,
w których można odbywać stypendium wskazane są w dokumentacji konkursowej.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-governmentexcellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html#1582163571.

Stypendia naukowe w Turcji
Turecka Rada Naukowo-Techniczna (TÜBİTAK) oferuje stypendia dla zagranicznych naukowców, którzy
chcieliby zorganizować warsztaty, konferencje, wykłady lub prowadzić działalność badawczo-rozwojową
w Turcji w dziedzinie nauk przyrodniczych, inżynierii i nauk technicznych, nauk medycznych, rolniczych,
społecznych i humanistycznych. Program ma na celu promowanie tureckiej współpracy naukowej
i technologicznej.
W ramach programu dostępne są trzy rodzaje grantów wyjazdowych:
1) Krótkie wizyty badaczy/naukowców (do 1 miesiąca), obejmujące prowadzenie warsztatów,
konferencji, seminariów, prowadzenie wykładów, udział w pracach R&D, organizowanie spotkań
w celu prowadzenia współpracy naukowej i technologicznej
2) Długoterminowe wizyty badaczy/naukowców (do 12 miesięcy), w ramach których można
sfinansować m.in. prowadzenie prac naukowo-rozwojowych w Turcji oraz kursy szkoleniowe
3) Pobyt na urlopie naukowym pracowników naukowych (od 3 do 12 miesięcy), w ramach którego
można sfinansować m.in. prowadzenie prac naukowo-rozwojowych w Turcji oraz kursy szkoleniowe
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Wymagania:
- narodowość dowolna;

- stopień doktora (lub równoważny) lub przynajmniej 5 lat doświadczenia w pracy badawczej;
- zaproszenie z tureckiej instytucji (np. z uniwersytetu, jednostki badawczej lub przemysłowej, która
posiada dział R&D)
Wnioski należy składać elektronicznie przez stronię TÜBİTAK http://e-bideb.tubitak.gov.tr/.
Więcej informacji na stronie: https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/internationalprogrammes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave.

Nabór ekspertów w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego
sektora B+R”, w którym FNP pełni funkcję Instytucji Wdrażającej.
Ekspertami mogą zostać specjaliści ze środowisk naukowych i gospodarczych. Ich rolą będzie wspieranie
oceny merytorycznej projektów do dofinansowania w Działaniu 4.4 PO IR. Osoba ubiegająca się o status
kandydata na eksperta powinna określić dziedzinę lub dziedziny objęte PO IR, w których się specjalizuje
oraz posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie oraz wymagane uprawnienia.
Aby złożyć wniosek o umieszczenie w wykazie kandydatów należy zarejestrować się w systemie
elektronicznym udostępnionym przez FNP na stronie wnioski.fnp.org.pl oraz wypełnić formularz
i dołączyć odpowiednie Oświadczenie.
Nabór kandydatów na ekspertów ma charakter ciągły. Trzecia runda potrwa do 5 listopada 2018 r. do
godz. 12:00.
Więcej informacji w treści ogłoszenia: https://www.fnp.org.pl/assets/Og%C5%82oszenie-o-naborzekandydat%C3%B3w-na-ekspert%C3%B3w-1.pdf

SUM w sieci ERRIN
Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”, którego SUM jest członkiem, przystąpiło do
Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN). Działalność sieci opiera się na tworzeniu
partnerstw projektowych, wymianie wiedzy oraz dobrych praktyk a także wzmocnieniu potencjału
badawczego i innowacyjnego swoich członków. ERRIN ma swoją siedzibę w Brukseli zrzeszając około
130 podmiotów z 24 krajów.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako Partner Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd
„Pro
Silesia”
ma
możliwość
utworzenia
własnego
profilu
na
stronie
https://www.errin.eu/members/business-university-region-pro-silesia-association,
który
daje
możliwości poszukiwania partnerów do projektów, publikowania własnych informacji dotyczących
planowanych do realizacji projektów, bezpośredniego udziału w spotkaniach poszczególnych grup
roboczych oraz wnoszenia własnych tematów na agendę spotkań. Szczegółowe informacje o sieci można
znaleźć na stronie https://www.errin.eu/
Obecnie Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” śledzi prace w zakresie działalności
grup ds. energii, ICT, zdrowia oraz inteligentnych specjalizacji.
W przypadku zainteresowania włączeniem się Państwa jednostek w którykolwiek
z obszarów działalności sieci ERRIN prosimy o wybór grupy roboczej, propozycję tematów dyskusji
na forum wybranych grup roboczych, nazwy jednostki oraz wyznaczenie pracowników jednostek, którzy
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będą aktywnie uczestniczyć w działaniach ERRIN na rzecz SUM. Powyższe informacje należy przesyłać
do p. Anny Gardockiej z Centrum Transferu Technologii, e-mail: agardocka@sum.edu.pl.
Informujemy również, że w dniach 19-20 listopada br. w Brukseli odbędzie się spotkanie grupy roboczej
ds. zdrowia sieci ERRIN, służące wymianie dobrych praktyk oraz zbudowaniu konsorcjum projektowego
w celu złożenia wniosku w najbliższym konkursie programu Horyzont 2020 w zakresie wyzwania
społecznego Health, demographic change and wellbeing.

IMI – spotkanie networkingowe w Luksemburgu
Luxinnovation wraz z Integrated Biobank of Luxembourg (IBBL), Laboratoire national de santé (LNS),
Luxembourg Center for Systems Biomedicine (LCSB) i Luxembourg Institute of Health (LIH) zapraszają na
międzynarodową konferencję i spotkanie networkingowe w ramach obchodów 10 lat medycznego
przełomu finansowanego w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI).
Celem tego spotkania będzie zarówno upowszechnianie wyników projektów zrealizowanych w ramach
IMI, jak i nawiązanie współpracy pomiędzy prywatnymi firmami i publicznym jednostkami naukowymi
ds. zdrowia. Do uczestnictwa w wydarzeniu zaproszeni są przedstawiciele szpitali, uczelni wyższych,
infrastruktury badawczej oraz firm biotechnologicznych i farmaceutycznych, otwarci na nowe
możliwości współpracy.
Inicjatywa Leków Innowacyjnych - Innovative Medicines Initiative (IMI) to unikalne partnerstwo
pomiędzy Unią Europejską i europejskim przemysłem farmaceutycznym, które finansuje projekty
badawcze oparte na bezpośrednich potrzebach przemysłu. IMI ułatwia otwartą współpracę badawczą,
aby przyspieszyć rozwój i dostęp pacjentów do spersonalizowanych leków dla zdrowia i dobrego
samopoczucia, szczególnie w obszarach niezaspokojonych potrzeb medycznych.
Rejestracja do udziału w spotkaniu będzie otwarta do 13 listopada 2018 r. pod adresem
https://imi10yearsluxembourg.b2match.io/?_cldee=cG9ibG9qQHN1bS5lZHUucGw%3d&recipientid=le
ad-26e65a260e89e81180dc005056bfe55c-97266cfd2d734e7fbddd2adc807187ad&esid=bd40f78e45c6-e811-80dd-005056bfe55c&urlid=1.

Participant Portal zostanie zastąpiony nowym narzędziem
Participant Portal pozostanie aktywny tylko do końca 2018 roku. Komisja Europejska zastąpi go nowym
portalem o nazwie Funding&Tender Opportunities. Portal ten będzie jedynym miejscem do szukania
i zarządzania unijnymi grantami i zamówieniami publicznymi. Obejmie wszystkie centralnie zarządzane
programy Unii Europejskiej
przed rozpoczęciem kolejnej
wieloletniej
perspektywy
finansowej w 2021 r.
Nowy
portal
wygląda
zupełnie inaczej, ale został
wyposażony w ulepszoną
wyszukiwarkę
słów
kluczowych
z
nowymi
funkcjami
https://ec.europa.eu/info/f
undingtenders/opportunities/port
al/screen/home.
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Otwarte konkursy
1. Stypendia naukowe we Francji – 2 listopada 2018
https://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy
2. ERC Synergy Grant – 8 listopada 2018
https://erc.europa.eu/
3. Fulbright Specialist Program – 14 listopada 2018
http://fulbright.edu.pl/specialist/
4. 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-012019.html
5. TWINNING – 15 listopada 2018
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-032018.html
6. Stypendia naukowe w Szwajcarii – 15 listopada 2018
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellencescholarships-for-foreign-scholars-an.html#1582163571
7. Konkurs Polpharmy – 15 grudnia 2018
https://www.polpharma.pl/fundacja/konkurs-na-techniki-mobilne/
8. BEETHOVEN LIFE 1 – 17 grudnia 2018
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-06-05-zapowiedz-beetohoven-classic-3-beethoven-life-1
9. OPUS 16 - 17 grudnia 2018
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus16
10. PRELUDIUM 16 - 17 grudnia 2018
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium16
11. SONATA 14 - 17 grudnia 2018
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata14
12. NAWA - Program im. Iwanowskiej – 18 grudnia 2018
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/597-zaprojektuj-swoja-naukowa-kariere-program-im-iwanowskiejogloszony
13. MINIATURA 2 – 31 grudnia 2018
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2
14. MSCA ITN – 15 stycznia 2019
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn2019.htm
15. H2020 - DIGITAL TRANSFORMATION IN HEALTH AND CARE – 24 kwietnia 2019
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-dth2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-DTH-2018-2020/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&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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