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Szanowni Państwo,
W przedświątecznym nastroju przesyłam kolejny numer naszego
newslettera, w którym zamieszczamy informacje nt. otwartych
i zapowiedzianych konkursów na projekty krajowe i zagraniczne.
NCN ogłosił kolejną edycję konkursów SONATINA 3, UWERTURA 3, ETIUDA
7, w których swoich sił mogą spróbować zarówno doświadczeni naukowcy,
jak i rozpoczynający karierę naukową doktoranci.
Komisja Europejska przyjmuje wnioski na ERC Consolidator Grant oraz
projekty na konkurs RISE dotyczący wymiany pracowników. Trwa nabór
wniosków w międzynarodowym konkursie z zakresu oporności na antybiotyki - JPI AMR, a także
EuroNanoMed3 – konkurs na projekty z zakresu nanomedycyny oraz konkursy POWER – Kurs na MOOC
i POIR - Silesia pod błękitnym niebem.
Gorąco zachęcam do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i kwalifikacji poprzez udział
w organizowanych przez SUM bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu POWER KADRA.
Zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie zamieszczamy na bieżąco wszystkie informacje
o otwartych konkursach, a także do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Centrum Transferu
Technologii SUM, którzy czekają na Państwa w biurze znajdującym się na parterze Rektoratu w pokojach
nr 14 i 15.
Życzę Państwu spokojnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz zasłużonego odpoczynku,
a w Nowym 2019 Roku kolejnych pomysłów na projekty i wielu sił na ich realizację.

Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji
Przewodniczący Rady Nadzorującej CTT
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Otwarcie konkursów SONATINA 3, UWERTURA 3, ETIUDA 7
14 grudnia 2018 r. NCN ogłosił otwarcie
kolejnej edycji konkursów:
SONATINA 3 - konkurs przeznaczony dla osób, które uzyskały stopień naukowy doktora do 3 lat przed
rokiem złożenia wniosku, lub którym tytuł naukowy doktora zostanie nadany do końca czerwca 2019 r.
Konkurs ma umożliwić zatrudnienie i prowadzenie badań naukowych młodym naukowcom w polskich
jednostkach naukowych, a także otworzyć im perspektywy zdobycia doświadczenia podczas stażu
w zagranicznych ośrodkach naukowych. Realizacja projektów badawczych może trwać 24 lub 36
miesięcy, natomiast czas trwania stażu zagranicznego od 3 do 6 miesięcy. Kwota przeznaczona na
pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą wynosi 12 tys. zł. Budżet konkursu wynosi 35 mln zł.
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina3
UWERTURA 3 - konkurs dla bardziej doświadczonych badaczy, posiadających co najmniej stopień
naukowy doktora, który ma przygotować ich do ubiegania się o prestiżowe granty finansowane przez
Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC). Praca w międzynarodowych zespołach badawczych jest
doskonałą okazją do zdobycia cennego doświadczenia. W okresie 18 miesięcy od zakończeniu stażu
badacz jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o grant ERC, w którym wystąpi w roli kierownika
projektu, a którego realizacja będzie zaplanowana w polskiej jednostce naukowej. Czas trwania stażu to
co najmniej 3, a maksymalnie 6 miesięcy. Budżet konkursu to 1 mln zł.
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura3
ETIUDA 7 - konkurs skierowany do osób stojących u progu swojej kariery naukowej, tj. osób, które mają
otwarty przewód doktorski lub otworzą go w polskiej jednostce naukowej do 30 kwietnia 2019 r. Młodzi
badacze mogą otrzymać stypendium w wysokości 4 500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy.
Finansowanie stypendium doktorskiego rozpoczyna się 1 października 2019 r. W ramach grantu można
także sfinansować trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym do kwoty 12 tys.
zł. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda7
Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać za pośrednictwem
systemu ZSUN/OSF do 15 marca 2019 r. Wyniki konkursów ogłoszone zostaną jesienią 2019 r.
Więcej informacji na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-14-ogloszenie-uwertura3sonatina3-etiuda7

Konkurs na ERC Consolidator Grant
Do 7 lutego 2019 r. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European
Research Council – ERC) prowadzi nabór wniosków na konkurs na ERC
Consolidator Grant.
Granty te skierowane są do osób 7-12 lat po uzyskaniu stopnia doktora.
Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 2 mln euro. Czas trwania
projektu - do 5 lat.
Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Za przebieg projektu
odpowiedzialny jest „główny badacz”, będący jednocześnie liderem
stworzonego przez siebie zespołu badawczego. Członkowie zespołu pochodzić mogą z dowolnego kraju
świata.
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Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej (może to być
instytucja macierzysta), która musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym
z programem H2020.
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje bezpłatne konsultacje dla osób
zainteresowanych składaniem wniosków.
Dokumentacja konkursowa oraz elektroniczny system składania wniosków dostępne są na stronie:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2019cog.html

JPI AMR 2019 - nabór wniosków w międzynarodowym konkursie z zakresu
oporności na antybiotyki
NCN wraz z siecią JPI AMR zaprasza do udziału w kolejnej edycji
międzynarodowego konkursu JPI AMR (Joint Programming Initiative
on Antimicrobial Resistance) poświęconego oporności na antybiotyki.
W ramach konkursu finansowane będą międzynarodowe projekty badawcze skupiające się na rozwoju
narzędzi, technologii i metod diagnostyki i nadzoru pozwalających wykrywać oporność na środki
przeciwdrobnoustrojowe (AMR). Projekty powinny dotyczyć diagnostyki odpornych na leczenie zakażeń
w otoczeniu klinicznym i weterynaryjnym lub monitorowania tego zjawiska u ludzi, zwierząt
i w środowisku naturalnym. Konkurs promuje szczególnie projekty mające wpływ na kraje o niskim
i średnim dochodzie na terenie Afryki i Azji (ang.: LMICs).
Budżet konkursu wynosi w przybliżeniu 20 milionów euro, w tym 500 000 euro przeznaczone przez Radę
NCN na finansowanie udziału polskich badaczy.
Celem projektów powinno być:



rozwijanie strategii, narzędzi, technologii i metod wykrywania, monitoringu, profilowania bądź
nadzorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i mechanizmów jej rozwoju, lub
opracowanie metod ułatwiających przyjęcie i stosowanie istniejących strategii, narzędzi,
technologii i metod wykrywania, monitoringu, profilowania bądź nadzorowania odporności na
środki przeciwdrobnoustrojowe i mechanizmów jej rozwoju.

Konkurs przyczyni się do rozwiązania pilnych problemów dotyczących najważniejszych chorób zakaźnych
na różnych obszarach geograficznych. Ma on również na celu wzmocnienie współpracy między naukami
społecznymi a przemysłem. Mile widziane będą projekty regionalne, koordynowane przez kraje o niskim
i średnim dochodzie. Finansowane projekty powinny umożliwić lepsze zrozumienie, monitoring
i wykrywanie antybiotykooporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, szczególnie tam, gdzie efekty
takich działań mogą mieć zasięg globalny.
Sugerowane obszary badań:





ustalanie trafności nowych lub udoskonalonych narzędzi, technologii i metod diagnostycznych,
ocena, w jaki sposób nowe lub udoskonalone metody diagnostyczne mogą przyczynić się do
bardziej rozważnego wykorzystania antybiotyków (np. antybiotyków o wąskim spektrum
działania) w leczeniu ludzi i zwierząt,
szybka diagnostyka (niezbędna w doborze optymalnego środka przeciwdrobnoustrojowego)
i techniki badań poza laboratorium w celu ulepszenia terapii indywidualnych
i spersonalizowanych,
opracowanie nowych lub bardziej wydajnych metod wykorzystania i dostępu do istniejących
narzędzi, technologii i/lub metod wykrywania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe np.
w próbkach ludzkich, zwierzęcych lub środowiskowych.
Centrum Transferu Technologii
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Zakres konkursu nie obejmuje:



projektów obejmujących lub opartych na badaniach klinicznych,
badań mających na celu udoskonalenie dostępnych technologii lub produktów komercyjnych
(szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane w ogłoszeniu o konkursie i dokumentacji
konkursowej).

W konkursie mogą wziąć udział konsorcja złożone ze spełniających kryteria jednostek badawczych
z krajów członkowskich JPIAMR i państw Afryki i Azji. Należy także spełnić szczegółowe kryteria
określone w przepisach odpowiednich krajowych instytucji finansujących (patrz Aneks B). Uczestniczące
państwa członkowskie JPIAMR to: Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Kanada, Łotwa,
Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja oraz Włochy. Konsorcja powinny składać się z co najmniej trzech,
lecz nie więcej niż sześciu, jednostek z minimum trzech krajów spełniających warunki udziału.
Udział Chin oraz wybranych krajów o niskim i średnim dochodzie z obszaru południowej Afryki
i południowej Azji będzie finansowany przez kanadyjską organizację IDRC. Udział krajów o niskim
dochodzie z obszaru Afryki będzie finansowany przez szwedzką organizację SIDA.
Proces składania wniosków międzynarodowych jest dwuetapowy. Do 18 lutego 2019 należy złożyć
wnioski wstępne tzw. pre-proposals, do 17 czerwca 2019 - wnioski pełne tzw. full proposals.
Ponadto polskie zespoły muszą złożyć wnioski krajowe UNISONO do 24 czerwca 2019.
Projekty z udziałem naukowców z Polski mogą trwać 24 miesiące lub 36 miesięcy.
Szczegółowe informacje na stronie NCN https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-06-ogloszenienowego-konkursu-jpi-amr.

MSCA RISE - konkurs na wymianę pracowników
Komisja Europejska ogłosiła konkurs w ramach Działań Marii SkłodowskiejCurie na wymianę pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami
– Research and Innovation Staff Exchange.
Wnioski konkursowe można składać do 2 kwietnia 2019 r.
Projekty mogą być przygotowane przez konsorcja składające się
z minimum trzech instytucji z trzech różnych krajów. Powinny dotyczyć
badań naukowych realizowanych w oparciu o wymianę pracowników
naukowych na dowolnym etapie kariery i pracowników technicznych
zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu od strony
merytorycznej. Okresy oddelegowania pracowników do partnerów z innego kraju i sektora w Europie,
lub pomiędzy krajami znajdującymi się w UE i krajach stowarzyszonych z Programem a krajami tzw.
trzecimi mogą wynosić od 1 do 12 miesięcy. Współpraca ma prowadzić do transferu wiedzy oraz
pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi. Udział w projektach mogą brać
zarówno jednostki akademickie, jak i przemysłowe z całego świata.
Dokumentacja konkursowa oraz elektroniczny system składania wniosków znajduje się na nowym
portalu Komisji Europejskiej.
Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE wraz z Siecią Regionalnych Punktów Kontaktowych zapraszają na
indywidualne konsultacje.
Informujemy również, że 9 stycznia 2019 r. w godzinach 09:00 – 11:00 w sali konferencyjnej Centrum
Innowacji Transferu Technologii Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha 7 w Gliwicach odbędzie się
spotkanie poświęcone konkursowi Research and Innovation Staff Exchange 2019. Spotkanie organizuje
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RPK Politechnika Śląska. W trakcie spotkania dowiedzą się Państwo, na czym dokładnie polega realizacja
projektu, jakie są wymagania formalne w konkursie, jak wygląda budżet oraz jak przygotować wniosek.
Szkolenie poprowadzi Pani Agnieszka Kwiatkowska z Regionalnego Punktu Kontaktowego Politechnika
Śląska.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Niezbędne jest zgłoszenie uczestnictwa. Zgłoszenia będą
przyjmowane do dnia 7 stycznia 2019 r., wyłącznie poprzez formularz dostępny na
stronie http://www.rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=55.

EuroNanoMed3 - otwarcie 3. konkursu
14 listopada 2018 r. uruchomiono III międzynarodowy konkurs pn. European Innovative Research &
Technological Development Projects in Nanomedicine, organizowany w ramach programu
EuroNanoMed3. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu
nanomedycyny.
Cele konkursu:



To support translational research projects that combine
innovative approaches in the field of nanomedicine and;
To encourage and enable transnational collaboration between public and private research groups
from academia (research teams from universities, higher education institutions, public research
institutions) and clinical/public health research (research teams from hospital/ public health,
healthcare settings and other healthcare organisations) or research teams from industrial
enterprises (all size). The participation of Medical Doctors and SMEs (Small and Medium-size
Enterprises) is strongly encouraged. Please note that, for some funding organizations, industrial
enterprises are not eligible for funding.

Wnioski projektowe powinny dotyczyć badań multidyscyplinarnych i transnarodowych. Powinny
obejmować przynajmniej jeden z poniższych obszarów, które są równie ważne dla konkursu:




Regenerative medicine
Diagnostics
Targeted delivery systems

Nabór wniosków będzie trwał do 31 stycznia 2019 r.
Więcej
informacji
na
stronie:
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegolyaktualnosci/news/joint-transnational-call-for-proposals-2019-for-european-innovative-researchtechnological-deve/
Strona internetowa programu: www.euronanomed.net

COST - możliwości współpracy w nowych akcjach
Informujemy, że 13 listopada 2018 r. zaakceptowano 40 nowych akcji
COST, do których można zgłaszać chęć uczestnictwa. Lista akcji
dostępna jest w dokumencie http://www.kpk.gov.pl/wpcontent/uploads/2018/11/oc-2018-1_Actions-Booklet.pdf
Osoby zainteresowane współpracą w ramach wyłonionych akcji COST
proszone są o wcześniejszy kontakt z Koordynatorem Krajowym
COST, p. Jadwigą Mrozowską (MNiSW, tel. 22 529 23 78).
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Kurs na MOOC – konkurs PO WER
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło w ramach
Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr
POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 „Kurs na MOOC” dotyczący
stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie
e-learningu.
Projekt obejmuje swoim zakresem stworzenie i realizację
jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów
edukacyjnych w formie e-learningu:



kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący
dodatkowy element procesu kształcenia na studiach
I lub II stopnia;
masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych.

Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne.
Do konkursu może przystąpić szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna (lub konsorcjum uczelni), która
nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na
likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji
o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.
Projekt może trwać 24 miesiące.
Średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać 1 200 zł.
Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA
w terminie od 30 listopada 2018 r. do 25 stycznia 2019 r.
Więcej szczegółowych informacji na stronie:
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualnenabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pz218/

Silesia pod błękitnym niebem – konkurs PO IR
Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie Potencjału
Naukowo-Badawczego, Działanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Wspólne
Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim „Silesia pod błękitnym niebem”. Wsparcie finansowe
udzielane będzie na realizację przedsięwzięć, które obejmują badania przemysłowe w rozumieniu art. 2
pkt 85 rozporządzenia 651/2014.
Zgłoszone projekty muszą wpisywać się w tematykę określoną w Agendzie Badawczej Wspólnego
Przedsięwzięcia m.in.:



Technologie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych
zanieczyszczeniem powietrza i negatywnymi skutkami środowiskowymi w województwie śląskim;
Technologie prognozowania stanu zdrowia oraz programowania leczenia.

Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wejdą co najmniej jedno
przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka, zarejestrowane i prowadzące działalność na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Poziom dofinansowania dla Konsorcjantów będących jednostkami naukowymi na realizację badań
przemysłowych w ramach projektu (intensywność wsparcia) wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.
Wnioski można składać od 29 listopada 2018 r. do 28 lutego 2019 r. do godziny 12:00 wyłącznie
w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego: https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php.
Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 18 miesięcy.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach przedmiotowego
konkursu wynosi 4 mln zł.
Więcej szczegółowych informacji na stronie:
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-34112018wspolne-przedsiewziecie-z-wojewodztwem-slaskim/.

Zapowiedź międzynarodowego konkursu w obszarze chorób
neurozwyrodnieniowych
W styczniu 2019 r. sieć JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) planuje
uruchomić nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z obszaru medycyny
spersonalizowanej w chorobach neurozwyrodnieniowych. Konkurs zostanie dofinansowany przez
Komisję Europejską w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund. Budżet konkursu wyniesie ok. 30
milionów euro.
Tematyka konkursu obejmuje następujące choroby neurozwyrodnieniowe:








chorobę Alzheimera oraz inne demencje,
chorobę Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości,
choroby prionowe,
stwardnienie zanikowe boczne,
chorobę Huntingtona,
ataksję rdzeniowo-móżdżkową,
rdzeniowy zanik mięśni.

Przewidywany termin składania wniosków wstępnych (tzw. pre-proposals): marzec 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na początku 2020 r.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.neurodegenerationresearch.eu/2018/11/precall-announcement-personalised-medicine-for-neurodegenerative-diseases/

Zapowiedź konkursu ERA PerMed
Na styczeń 2019 r. zaplanowano uruchomienie kolejnego
międzynarodowego konkursu w ramach programu ERA PerMed.
Konkurs będzie dwuetapowy. Nabór wniosków do pierwszego
etapu (pre-proposals) będzie trwał do 7 marca 2019 r. Natomiast
wnioski do drugiego etapu (full-proposals) będzie można składać
do 17 czerwca 2019 r.
ERA-NET on Personalised Medicine skupia się na wsparciu badań związanych z nowoczesnymi metodami
opieki nad pacjentem (medycyna personalizowana). Celem głównym ERA PerMed jest łączenie
krajowych i regionalnych programów finansowania badań dla stworzenia gruntu pod organizację
konkursu na projekty badawcze i tym samym umożliwienie finansowania projektów badawczych
w obszarze medycyny spersonalizowanej.
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Program ERA PerMed realizuje założenia programu IC PerMed (International Consortium for
Personalised Medicine). Program ten jednoczy wysiłki ponad 30 partnerów z całego świata
(ministerstwa i agencje finansujące badania) we współpracy z KE. Celem IC PerMed jest badanie potrzeb,
zbieranie informacji i koordynacja wysiłków prowadzących do rozwoju medycyny personalizowanej
w Europie i na świecie. Działalność IC PerMed to przede wszystkim planowane strategii rozwoju tej
dziedziny, doradztwo i adaptacja istniejących możliwości wsparcia przez KE. Efektem działalności ICE
PerMed jest uruchomienie ERA PerMed.
ERA PerMed opiera się na formule co-fund, która zakłada wsparcie Komisji Europejskiej w wysokości
30% łącznej kwoty zadeklarowanej przez państwa członkowskie programu. Wsparcie KE może być
przeznaczone zarówno na dofinansowanie projektów badawczych, jak i na zarządzanie programem.
Strona programu ERA PerMed: www.erapermed.eu.

Zaproszenie - ENRICH IN CHINA MATCHMAKING TOUR
Od 8 do 13 kwietnia 2019 r. w Chinach - w Pekinie
i Wuxi będzie miało miejsce wydarzenie pn.
MATCHMAKING TOUR. Jest to okazja dla spotkania
z kluczowymi graczami chińskiej opieki zdrowotnej,
firmami
zajmującymi
się
zlecaniem
usług
farmaceutycznych,
organizacjami
badań
kontraktowych oraz organami regulacyjnymi.
Jednym z punktów programu będzie wizytowanie kluczowych parków nauk medycznych oraz organizacji
badawczo-rozwojowych. Omówione zostaną możliwości biznesowe i badawczo-rozwojowe w Pekinie
i Wuxi. Uczestnicy spotkania będą mieli darmowy wstęp na 2019 Taihu (Mashan) Life Science and
Healthcare Forum oraz China (Wuxi) International Medical Equipment and Pharmaceutical Supply Chain
Exhibition. Spotkają się z reprezentantami Unii Europejskiej oraz lokalnych chińskich klastrów i innych
interesariuszy, a także pozyskają informacje nt. chińskich najnowszych osiągnięć w zakresie opieki
zdrowotnej.
Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są przedstawiciele firm, klastrów i innych organizacji z UE oraz
krajów stowarzyszonych, zainteresowanych rozpoczęciem bądź pogłębieniem współpracy w sektorze
opieki zdrowotnej z Chinami.
Uczestnicy muszą pokryć koszty podróży, opłatę w wysokości 300 euro oraz część kosztów noclegów.
Wyżywienie będzie zapewnione przez organizatorów.
Udział należy zgłaszać na stronie: http://web.spi.pt/enrichchina/Tour-China-042019/Info/paymentinfo.html.

MILIARD W PATENCIE
28 listopada 2018 r., już po raz piąty, Centrum Transferu Technologii SUM zorganizowało Miliard
w Patencie, czyli brunch naukowo-biznesowy. Wzorem poprzednich edycji, naukowcy z SUM oraz UŚ
prezentowali swoje innowacyjne rozwiązania.
Przedstawiciele SUM zaprezentowali kilka wynalazków. Dr hab. n. med. Sławomir Wilczyński przedstawił
„System wspomagający wykonywanie małoinwazyjnych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej”.
Natomiast mgr Ewa Waluga oraz mgr Mateusz Stojko mówili o wynalazku „Włóknina opatrunkowa
i sposób wytwarzania włókniny opatrunkowej”.
Z kolei studenci SUM Mikołaj Basza oraz Wojciech Bojanowicz założyciele Sculo przedstawili swój
wynalazek „Technologia 3D w nowoczesnej edukacji anatomii.’’
Centrum Transferu Technologii
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„Uwaga poświęcona najmłodszym pacjentom i nowe podejście w ochronie zdrowia” to pomysł Spółki
AlatusMed stworzonej przez Michała Smoczoka i Krzysztofa Starszaka, na wydarzeniu reprezentowana
przez Pana Smoczoka.

STATYSTYKI CTT 2018
W 2018 r. Centrum Transferu Technologii nadzorował realizację:






34 projektów naukowo-badawczych - krajowych i zagranicznych,
3 projekty inwestycyjne: POIŚ/ RPO WSL,
10 projektów edukacyjnych: 9 POWER, 1 RPO WSL,
1 POPC,
22 doktoraty wdrożeniowe MNISW.

Wnioskowanie, które prowadzone było przez pracowników CTT w 2018 r. objęło 81 projektów. Były to
zarówno wnioski krajowe, jak i międzynarodowe, składane indywidualnie przez pracowników SUM lub
w konsorcjach. Umowy do 7 wniosków zostały już podpisane lub oczekują na podpisanie, a 25 jest nadal
w opiniowaniu. Szczegółowy podział na rodzaj oraz liczbę składanych wniosków pokazuje poniższa
tabela.
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Otwarte konkursy
1. MINIATURA 2 – 31 grudnia 2018
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2
2. POWER Kurs na MOOC – 25 stycznia 2019
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nrpowr030500-ip08-00-pz218/
3. EuroNanoMed3 - 31 stycznia 2019
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/joint-transnational-call-forproposals-2019-for-european-innovative-research-technological-deve/
4. ERC Consolidator Grant – 7 lutego 2019
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2019-cog.html
5. JPI AMR – 18 lutego 2019
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-06-ogloszenie-nowego-konkursu-jpi-amr
6. POIR Silesia pod błękitnym niebem - 28 lutego 2019
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-34112018-wspolneprzedsiewziecie-z-wojewodztwem-slaskim/
7. SONATINA 3 – 15 marca 2019
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina3
8. UWERTURA 3 – 15 marca 2019
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura3
9. ETIUDA 7 – 15 marca 2019
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda7
10. JPND ERA-NET Cofund – marzec 2019
http://www.neurodegenerationresearch.eu/2018/11/pre-call-announcement-personalised-medicine-forneurodegenerative-diseases/
11. MSCA RISE – 2 kwietnia 2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mscarise2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;progra
mDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=op
eningDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
12. 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
13. ERA PerMed – 17 czerwca 2019
www.erapermed.eu
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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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