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Szanowni Państwo,
Przesyłam dwudziesty trzeci numer naszego newslettera, w którym
zamieszczamy informacje nt. otwartych konkursów na projekty krajowe
i zagraniczne, oferty szkoleń i staży zagranicznych w Niemczech i Turcji oraz
zapowiedzi ważnych wydarzeń.
NCN ogłosił kolejną edycję konkursów OPUS 17, PRELUDIUM 17 oraz nowy
konkurs na współpracę polsko-austriacką MOZART.
Wśród konkursów międzynarodowych otwarte są nabory w ramach
Inicjatywy Leków Innowacyjnych, Active Assisted Living Programme (AAL) czy
też granty indywidualne w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie.
Jednostki współpracujące z sektorem przemysłu powinny zainteresować się konkursem POIR Szybka
ścieżka lub konkursem pn. Projekty aplikacyjne, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju.
Zapowiedziano kilka nowych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
m.in. dotyczących profilaktyki nowotworów wątroby, ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
oraz poprawy dostępu uczelni dla osób niepełnosprawnych.
Gorąco zachęcam do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i kwalifikacji poprzez udział
w organizowanych przez SUM bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektów PO WER.
Warto również zainteresować się nawiązaniem współpracy międzynarodowej w ramach Akcji COST,
możliwościami wyszukiwania partnerów zagranicznych, udziałem w programie HORYZONT 2020 jako
ekspert, a także składaniem wniosków w ostatnich konkursach obecnego programu ramowego lub
przygotowaniem konsorcjum projektowego do nowego programu HORYZONT EUROPA.
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.
Korzystając z okazji, życzę Państwu spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych, dużo odpoczynku
i miłych spotkań w gronie rodzinnym.

Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji
Przewodniczący Rady Nadzorującej CTT
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Otwarcie konkursów OPUS 17, PRELUDIUM 17
15 marca 2019 r. NCN ogłosił kolejny
nabór wniosków na projekty badawcze
w ramach konkursów OPUS i PRELUDIUM.
Przypominamy, że OPUS 17 to konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców, w których
kierownikiem projektu może być badacz niezależnie od etapu kariery naukowej i posiadanego
stopnia/tytułu naukowego. W ramach projektu można sfinansować m.in. wynagrodzenia dla zespołu
badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowobadawczej.
PRELUDIUM 17 to konkurs przeznaczony dla badaczy nieposiadających stopnia naukowego doktora.
W ramach konkursu można ubiegać się o środki w wysokości: 70 tys. zł na projekty trwające 12 miesięcy,
140 tys. zł na projekty o długości 24 miesięcy oraz 210 tys. zł na projekty, których czas realizacji wynosi
36 miesięcy. W budżecie projektu można zaplanować zakup aparatury, której koszt nie może
przekroczyć 30% wartości projektu. Skład zespołu badawczego może liczyć najwyżej trzy osoby, w tym
kierownik projektu i opiekun naukowy.
Wnioski w konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 należy składać do 17 czerwca 2019 r. w formie
elektronicznej, za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (https://osf.opi.org.pl).
Więcej informacji:
OPUS 17 - https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus17
PRELUDIUM 17 - https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17

MOZART – współpraca z Austrią
Informujemy o otwarciu nowego międzynarodowego
konkursu MOZART, w którym projekty będą realizowane
przez polsko-austriackie zespoły badawcze. Konkurs jest
organizowany w ramach dwustronnej współpracy między
Narodowym Centrum Nauki a austriacką agencją
badawczą Austrian Science Fund. Adresatami konkursu są
polskie zespoły badawcze, które wspólnie z austriackimi
partnerami mogą ubiegać się o sfinansowanie projektu.
Budżet konkursu wynosi 5,5 mln zł.
W ramach projektu MOZART można pozyskać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego,
stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz
pokrycie innych niezbędnych wydatków związanych z realizacją projektu. Kierownikiem polskiego
zespołu badawczego może zostać uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Projekt
badawczy może trwać 24 lub 36 miesięcy.
Wnioski krajowe składane są przez polskie zespoły naukowe za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF
(https://osf.opi.org.pl), zaś wnioski wspólne składane są przez austriackie zespoły naukowe za
pośrednictwem systemu ELANE https://elane.fwf.ac.at/. Wniosek krajowy należy złożyć w najbliższym
możliwym terminie następującym po złożeniu wniosku wspólnego do systemu ELANE, nie dłuższym niż
1 miesiąc.
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Konkurs MOZART jest organizowany w trybie naboru ciągłego. Informacja o zakończeniu naboru
wniosków zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej NCN oraz w systemie ZSUN/OSF, nie
później niż 3 miesiące przed terminem zakończenia naboru wniosków.
Więcej informacji na stronie https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart.

Bezpłatne szkolenia dla pracowników
SUM
Centrum Transferu Technologii prowadzi 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
w następujących szkoleniach:






brać

udział

Innowacyjne umiejętności dydaktyczne (mentoring),
Innowacyjne umiejętności dydaktyczne (learning - by - doing),
Umiejętności informatyczne, w tym posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych i ich
wykorzystanie w procesie kształcenia STATISTICA,
Umiejętności informatyczne, w tym posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych i ich
wykorzystanie w procesie kształcenia SAS,
Prowadzenie dydaktyki w języku obcym (kursy językowe z języka angielskiego na poziomie C1).

W projekcie mogą uczestniczyć:



nauczyciele akademiccy 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).

Aby wziąć udział w szkoleniach należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz dostarczyć do
Centrum Transferu Technologii SUM kompletny formularz zgłoszeniowy. Dokumenty dostępne na
stronie projektu: http://kadra.sum.edu.pl/.

SUM przyłączył się do Akcji COST ANIRIDIA
Od kwietnia 2019 r. Polska jest członkiem Akcji COST CA18116 Aniridia: networking to address an unmet
medical, scientific, and societal challenge. Osobami reprezentującymi Polskę z ramienia Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w Komitecie Zarządzającym są Pan Prof. dr hab. n. med.
Edward Wylęgała i Pan dr n. med. Bogumił Wowra z Katedry i Oddziału Klinicznego Okulistyki, gdzie
wykonywane są zarówno badania diagnostyczne, leczenie farmakologiczne oraz chirurgiczne, a opieką
objętych jest ponad 200 pacjentów. Dotychczasowa współpraca z międzynarodowymi ośrodkami
zajmującymi się powyższą tematyką, ich czynny udział w zjazdach oraz spotkaniach naukowych
dotyczących aniridii oraz praktyczne doświadczenie mogą stanowić podstawę efektywnych działań
w ramach wspomnianej Akcji.
Centrum Transferu Technologii
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Kształcenie podyplomowe lekarzy - rozwój kształcenia praktycznego
z wykorzystaniem technik symulacji medycznej SUM

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach od stycznia 2019 r. realizuje projekt pn. „Kształcenie
podyplomowe lekarzy - rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej
SUM”. Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji lekarzy oraz lekarzy
rezydentów, poprzez organizację szkoleń w zakresie umiejętności chirurgicznych.
Szkolenia dotyczą:
1. Diagnostyki funkcjonalnej układu kostno-stawowo- mięśniowego z wykorzystaniem
nowoczesnych rozwiązań technicznych ze szczególnym uwzględnieniem okresu wieku
rozwojowego oraz senioralnego;
2. Echokardiografii przezprzełykowej w zabiegach przezcewnikowego zamknięcia nieprawidłowych
połączeń wewnątrzsercowych, wad zastawkowych oraz zamknięcia uszka lewego przedsionka;
3. Elektroterapii w niewydolności serca;
4. Kursu FAST - symulacja medyczna;
5. Kursu wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w chirurgii dziecięcej;
6. Kursu wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w urologii i urologii dziecięcej;
7. Kursu wirtualnej symulacji torakoskopii w chirurgii klatki piersiowej;
8. Podstawowych technik diagnostyki inwazyjnej układu krążenia;
9. Punkcji transseptalnej i zabiegów na przegrodzie międzyprzedsionkowej;
10. Warsztatu
szkoleniowego
w
zakresie
wykonywania
przezprzełykowych
badań
echokardiograficznych (TEE);
11. Zastosowania praktycznych technik w operacjach małoinwazyjnych zastawki mitralnej.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników szkoleń planowane jest od maja 2019 r. i będzie realizowane
w trybie ciągłym.
Szczegółowe informacje o rekrutacji uczestników kursów znajdą się wkrótce na stronie głównej SUM
oraz na stronie internetowej Centrum Transferu Technologii SUM http://sum.edu.pl/nauka/centrumtransferu-technologii.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z p. Anną Gardocką, e-mail: agardocka@sum.edu.pl,
Centrum Transferu Technologii SUM.

Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi – projekt
SUM
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach realizuje w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt pt.: „Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Profilaktyka
Nowotworów Głowy i Szyi”, w zakresie udzielania świadczeń
medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału
Centrum Transferu Technologii
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personelu medycznego placówek Podstawowej Opieki Medycznej w szkoleniach, który realizowany jest
na terenie województw śląskiego, dolnośląskiego oraz małopolskiego.
Projekt ma na celu wdrożenie ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki
pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi.
Do zadań Placówek Opieki Zdrowotnej będzie należało:
1) wypełnienie Ankiety dot. czynników ryzyka w celu kwalifikacji pacjentów do programu (ankieta pełni
rolę skierowania na podstawowy etap badań do poradni laryngologicznej), wypełnienie
dokumentacji projektowej a następnie przekazanie adresów ośrodków-poradni laryngologicznych,
w których pacjent będzie mógł wykonać badanie na etapie podstawowym,
2) przeprowadzenie rozmowy edukacyjnej dot. czynników ryzyka zachorowania na NGiSz,
3) przekazanie materiałów edukacyjnych dot. NGiSz.
W projekcie przewidziane są bezpłatne szkolenia dla lekarzy/pielęgniarek Placówki Opieki Zdrowotnej.
Partnerami pomagającymi Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach w realizacji projektu
są: Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Górnośląski Oddział Rejonowy w Zabrzu oraz Związek
Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego „Porozumienie Zielonogórskie”.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako Beneficjent umowy o dofinansowanie podpisanej
z Ministerstwem Zdrowia jest zobowiązany do podpisania 100 umów z Placówkami Opieki Zdrowotnej,
a zatem realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie możliwa bez pomocy placówek POZ.
Zainteresowane placówki POZ chcące wziąć udział w projekcie zapraszamy po więcej informacji na
stronę projektu: http://ngissum.sum.edu.pl/.
Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres mailowy: zpozzabrze@poczta.onet.pl.

Konkurs PO WER „Uczelnia dostępna”
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 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt.
„Uczelnia dostępna”, dotyczący realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do
kształcenia na poziomie wyższym. Nabór wniosków potrwa do 28 czerwca 2019 r.
Konkurs obejmuje wsparciem zmiany organizacyjne i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry
uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez
uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi
informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do
programów
kształcenia
modyfikacji
zapewniających
ich
dostępność
dla
studentów
z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.
Uczelnie wybrane do dofinansowania otrzymują wsparcie na likwidację barier w dostępie do studiów
oraz będą mogły wprowadzić do swoich programów nauczania działania zapewniające ich dostępność
dla studentów z niepełnosprawnościami (np. egzaminy czy wykłady on-line; możliwość załatwienia
spraw studenckich przez Internet). Bezpośrednią grupą docelową w projekcie są: uczelnie, studenci,
kadra uczelni, tj. kadra dydaktyczna, administracyjna, zarządzająca.
Więcej informacji na temat przedmiotowego konkursu można uzyskać na stronie NCBiR pod adresem:
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https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=31605&L=0%252523a86_u1%25&tx_news_pi1%5Bnews%5D=
54949&cHash=66563f05ee2a341107a5c978cb8587a5
W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Centrum Transferu Technologii, tel. 32 208 36 60,
e-mail: bbochenkiewicz@sum.edu.pl, jmalczynska@sum.edu.pl, ekruhlinska@sum.edu.pl.

Konkurs PO WER na działania z zakresu
profilaktyki nowotworów wątroby
Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji
Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER) ogłosił konkurs na realizację modułu
centralnego programu profilaktyki zdrowotnej pn.
Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby
poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń
HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski. Konkurs
realizowany będzie w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy
profilaktyczne (konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-011/19).
Do dofinansowania wybrany zostanie jeden projekt, który będzie przewidywał wdrożenie modułu
centralnego (MC) pilotażowego programu profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne
wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski.
Głównym celem programu profilaktycznego jest zwiększenie liczby osób z PWZW typu B i C kierowanych
do leczenia.
Realizacja programu profilaktycznego na poziomie centralnym będzie polegać na przeprowadzeniu akcji
edukacyjno-informacyjnej określonej w programie polityki zdrowotnej pn. „Pilotażowy program
profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV
u dorosłych mieszkańców Polski” tj.:
• realizacji działań edukacyjnych skierowanych do potencjalnych odbiorców przekazu w zakresie
promocji zdrowia i udziału w badaniach profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania WZW B i C –
zgodnie z założeniami programu polityki zdrowotnej;
• realizacji szkoleń dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z założeniami programu polityki
zdrowotnej;
• realizacji szkoleń dla koordynatorów pacjentów/ organizacji koordynujących wsparcie (NGO), zgodnie
z założeniami programu polityki zdrowotnej ;
• realizacji zadania związanego z monitoringiem i ewaluacją programu.
Nabór wniosków w Ministerstwie Zdrowia będzie prowadzony od 30 kwietnia 2019 r. do 16 maja 2019 r.
Szczegóły na stronie: http://zdrowie.gov.pl/nabor-577konkurs_profilaktyka_nowotworow_watroby.html
W przypadku zainteresowania konkursem lub jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Centrum Transferu
Technologii, tel. 32 208 36 60, e-mail: bbochenkiewicz@sum.edu.pl, jmalczynska@sum.edu.pl,
ekruhlinska@sum.edu.pl.
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Zapowiedź konkursu PO WER na szkolenia pracowników systemu ochrony
zdrowia z zakresu zdrowia psychicznego
dzieci i młodzieży
Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują
szkolenia kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty
i pomocy społecznej w celu uzyskania kwalifikacji
w zakresie:
a) psychologii klinicznej blok podstawowy i szczegółowy
blok specjalistyczny dzieci i młodzieży,
b) psychoterapii dzieci i młodzieży,
c) terapii środowiskowej dzieci i młodzieży
d) inne kursy lub szkolenia z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży dla lekarzy posiadających specjalizacje
w dziedzinie - pediatrii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, medycyny rodzinnej, kardiologii
dziecięcej, neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, urologii dziecięcej, medycyny
paliatywnej.
W ramach konkursu będą realizowane następujące typy projektów:
1. Doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania
systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologicznodemograficznych;
2. Kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach
istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym
uwzględnieniem lekarzy współpracujących z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej.
Projektodawcą może być podmiot leczniczy lub uczelnia medyczna lub konsorcjum/partnerstwo
podmiotów, których liderem jest podmiot leczniczy lub uczelnia medyczna, posiadających co najmniej
5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności leczniczej w rodzaju świadczenia stacjonarne oraz
ambulatoryjne lub środowiskowe/domowe w zakresie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży
w ramach umowy z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz posiadający co najmniej
roczne doświadczenie w prowadzeniu specjalizacji mających zastosowanie w ochronie zdrowia
dotyczącej zdrowia psychicznego lub szkoleń z zakresu psychoterapii.
Grupą docelową projektu są: lekarze, psycholodzy i przedstawiciele innych zawodów istotnych z punktu
widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia psychicznego zatrudnione w publicznym systemie
ochrony zdrowia lub w jednostkach oświatowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub
w jednostkach pomocy społecznej, przy czym minimum 25% osób z grupy docelowej powinni stanowić
pracownicy jednostek współpracujących z systemem opieki zdrowotnej. Szkolenia muszą być
przeprowadzone dla minimum dwóch województw.
Maksymalna wartość projektu nie może być większa niż 10 mln zł.
Ministerstwo Zdrowia będzie prowadziło nabór wniosków od 1 maja 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.
Szczegółowe informacje na stronie:
http://zdrowie.gov.pl/nabor-578-konkurs_szkolenie_pracownikow_ze.html
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Zapowiedź konkursu PO WER na profilaktykę raka płuc
Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało konkurs na realizację projektów przewidujących wdrożenie
programu polityki pn. Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą
Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) – połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu
poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia.
Konkurs zostanie uruchomiony 13 maja 2019 r. a termin naboru wniosków będzie trwał do 14 czerwca
2019 r.
W ramach konkursu będą realizowane projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów
profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę
pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz
szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.

POIR - Szybka ścieżka
28 lutego 2019 r. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił Konkurs ”Szybka Ścieżka”
w ramach Działania 1.1 POIR „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe
i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Konkurs skierowany jest dla MŚP, dużych firm
oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych).
Nabór wniosków rozpoczął się 1 kwietnia 2019 r. a zakończy się 30 kwietnia 2019 r.
Szczegółowa dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-21112019-szybkasciezka/.

H2020: Marie Skłodowska Curie Actions - nabór na stypendia indywidualne
11 kwietnia 2019 r. uruchomiono konkurs na
stypendia indywidualne w ramach akcji MSCA
Programu Horyzont 2020. Indywidualne granty
badawczo-szkoleniowe skierowane są do naukowców
z minimum 4-letnim doświadczeniem zawodowym,
liczonym od dnia uzyskania tytułu magistra. Głównym
celem tych projektów jest zwiększenie potencjału
naukowego najlepszych i najbardziej obiecujących
naukowców poprzez umożliwienie im rozwoju
zawodowego.
Do wyboru są dwa rodzaje stypendiów uzależnione od
miejsca realizacji projektu badawczego:


European Fellowships – granty realizowane w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym
z Programem Horyzont 2020 przez okres od 12 do 24 miesięcy. W konkursie mogą startować
także osoby, które miały przynajmniej 12-miesięczną przerwę w pracy naukowej lub przez długi
czas przebywały poza Europą, lecz planują powrót i kontynuację prac badawczych w Europie.



Global Fellowships – naukowiec zostaje oddelegowany do kraju trzeciego, gdzie przez okres 1224 miesięcy prowadzi projekt, a następnie wraca do Europy i kontynuuje tu badania przez
kolejne 12 miesiące.
Centrum Transferu Technologii
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Termin naboru wniosków to 11 września 2019 r.
Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa na stronie
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,310945
02;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=nu
ll;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;or
derBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki
Trwa nabór do 19. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla
Kobiet i Nauki. Głównym celem jest promowanie osiągnięć
naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do
kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki oraz
udzielenie wsparcia finansowego. Skierowany jest do kobiet
zarówno na zaawansowanym, jak i początkowym etapie
prac badawczych. Prace można zgłaszać w trzech
kategoriach: habilitacyjnej, doktoranckiej i magisterskiej,
opisując swoje badania, dorobek naukowy oraz plany
dotyczące realizacji badań w obszarze nauk o życiu, m.in.
medycyny, biologii, fizyki, chemii, biotechnologii.
Do programu mogą zgłaszać się kobiety-naukowcy, które mieszkają w Polsce, a w roku wypłacania
nagrody nie osiągną 25. roku życia (w przypadku magistrantek), 32. roku życia (w przypadku
doktorantek), oraz 40. roku życia (w przypadku habilitantek). Regulamin przewiduje możliwość
wydłużenia o dodatkowy rok wyznaczonej granicy wiekowej w przypadku kandydatek, które pisząc pracę
naukową, przebywały na urlopie macierzyńskim.
Nabór zgłoszeń do programu trwa do 30 kwietnia 2019 r. Należy przesyłać je przez stronę
www.lorealdlakobietinauki.pl, na której znajduje się również regulamin określający zasady, warunki
i kryteria aplikacji.
W ramach konkursu zostaną przyznane następujące nagrody:




trzy stypendia habilitacyjne po 35 tys. zł,
dwa stypendia doktoranckie po 30 tys. zł,
jedno stypendium magisterskie w wysokości 20 tys. zł.

Dodatkowo wszystkie stypendystki programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki otrzymują także
stypendia konferencyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekty aplikacyjne - nabór otwarty
Informujemy o otwarciu naboru w Konkursie 1/4.1.4/2019/POIR Projekty aplikacyjne Priorytet IV:
Zwiększenie potencjału naukowo - badawczego Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe
Podziałanie 4.1.4.
Konkurs Projekty aplikacyjne skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna
jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo. Liderem konsorcjum może być jednostka
naukowa lub przedsiębiorstwo. Dofinansowane projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim
(kategoria regionów słabiej rozwiniętych).
Centrum Transferu Technologii
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W ramach konkursu prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących
badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.
Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.
Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej za
pośrednictwem systemu informatycznego IP https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php od 4 marca do
30 kwietnia 2019 r. (do godz. 16:00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 2 rundy trwające:



od 4 marca do 31 marca 2019,
od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 (do godz. 16.00).

Szczegółowa dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/aktualnekonkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-14142019-projekty-aplikacyjne/
Ogłoszenie o konkursie - PDF

Otwarte programy NAWY
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
prowadzi nabór wniosków o udział w Programach PROM, Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
oraz KATAMARAN.
Celem Programu PROM jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski
i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Projekty
muszą obejmować zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry
akademickiej z zagranicy do Polski.
Program kierowany jest głównie do doktorantów oraz w nieco mniejszym stopniu do kadry
akademickiej. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA:
https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 11 lutego do 9 maja 2019 r. do godz. 15.00.
Więcej informacji na stronie: https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom/ogloszenie
Program Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe ma na celu wypracowanie trwałych rozwiązań
w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach
międzynarodowych partnerstw akademickich.
Rezultaty projektu powinny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów
tworzących Partnerstwo. Budżet jednego projektu może wynosić maksymalnie 2 000 000,00 zł.
Wnioski należy składać za pośrednictwem
od 14 marca do 30 maja 2019 r. do godz. 15.00.

systemu

teleinformatycznego

NAWA

w okresie

Celem głównym Programu Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia jest
wsparcie polskich uczelni w zakresie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów kształcenia na
wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu.
Wnioski należy składać w okresie od 6 marca do 30 maja 2019 roku do godz. 15.00.
Więcej
informacji:
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/893-nowy-program-nawa-wesprzewspolne-studia-ii-stopnia-katamaran-ogloszony.
Powyższe programy są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgłoszenia udziału w konkursach
PROM i KATAMARAN należy przesyłać do Działu ds. Studiów i Studentów SUM, e-mail:
rekst@sum.edu.pl, tel. 32 208 36 57, natomiast w razie zainteresowania programem Akademickie
Partnerstwa Międzynarodowe prosimy o kontakt z Działem ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej,
e-mail: dprokop@sum.edu.pl, tel. 32 208 35 31.
Centrum Transferu Technologii
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17. konkurs w ramach IMI2
Do 25 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 17.
edycji konkursu w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych 2.
Nabór wniosków prowadzony jest w trzech tematach.
Topic 1: Optimising future obesity treatment
Topic 2: Open access chemogenomics library and chemical
probes for the druggable genome
Topic 3: Intelligent prediction and identification of environmental risks posed by human medicinal
products
Budżet konkursu wynosi prawie 43,1 mln euro.
Więcej informacji na stronie IMI https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-17

Nabór wniosków w ramach AAL
Do 24 maja 2019 r. można składać wnioski w ramach
międzynarodowego konkursu Programu AAL (Active Assisted
Living Programme). Konkurs skupia się na finansowaniu
badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby
z demencją. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na udział
polskich podmiotów przeznaczyło 500 000 euro.
Zakres konkursu:
1. The AAL Call 2019 is open to developing ICT-based solutions targeting any application area(s)
within the AAL domain. The solutions need to be embedded in the strategies of the participating
end-user organisations, service providers and business partners.
2. The AAL Call 2019 allows for more flexibility regarding the scope, size and duration of the
proposed projects (including small collaborative projects).
Więcej informacji na stronie NCBiR https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegolykonkursu/competition/otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-aal-2019-call-programu-aal/.
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:
https://ems.aal-europe.eu/ems/app/main?execution=e1s1
Ogłoszenie o konkursie:
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/Miedzynarodowe/ALL/2019_Call_Programu_AAL/AAL_Call_text_
2019.pdf

Akcje COST - doskonały sposób na współpracę międzynarodową
COST (the European Cooperation in Science and Technology), czyli Europejski Program Współpracy
Naukowo-Technicznej, to finansowany przez Unię Europejską program, który umożliwia naukowcom
i innowatorom utworzenie interdyscyplinarnych sieci naukowych w Europie i poza jej granicami. COST
daje środki na:



organizację spotkań, warsztatów, konferencji;
szkolenia - do 15 dni w siedzibie jednego z uczestników Akcji;
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krótką wymianę naukową - wizytę (do 6 miesięcy) w instytucji lub laboratorium jednego
z członków Akcji COST w celu wzmocnienia współpracy i wymiany nowych technik lub
infrastruktury naukowej, która jest niedostępna w siedzibie uczestnika;
inne formy sieciowania;
działania upowszechniające, np. publikacje, media elektroniczne, informacje prasowe.

COST zapewnia unikalny sposób wspólnego opracowywania pomysłów i nowych inicjatyw we wszystkich
dziedzinach nauki i technologii. Jako europejska struktura międzyrządowa pomogła zgromadzić
naukowców i interesariuszy z instytucji publicznych i prywatnych, organizacji pozarządowych, przemysłu,
MŚP, jak również decydentów politycznych w całej Europie i poza nią, odgrywając tym samym bardzo
ważną rolę w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (REA).
Przewidując i uzupełniając działania programów ramowych UE, COST działa jako pomost do słabiej
wspieranych społeczności badawczych w niektórych krajach członkowskich Akcji COST zdefiniowanych
jako kraje docelowe (ITC). Zwiększa również mobilność naukowców w całej Europie i sprzyja
doskonałości naukowej.
Akcje COST skierowane są do naukowców i innowatorów. Obejmują wszystkie dziedziny nauki
i technologii, w tym nowe, interdyscyplinarne i powstające dziedziny. W działania te mogą włączać się
wszystkie typy instytucji oraz naukowcy na różnych stopniach kariery naukowej.
Istnieją dwa sposoby przyłączenia się do Akcji COST:
1) Złożenie wniosku o zatwierdzenie Akcji COST
Wnioski są zbierane zwykle dwa razy w ciągu roku. Procedura
składania, oceny i zatwierdzenia wniosku jest prosta i jasno
określona
na
stronie
internetowej
https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/
Najbliższy otwarty termin zbierania wniosków upływa 5 września 2019 r.
Szczegółowe informacje i dokumentacja znajdują się na stronie https://www.cost.eu/funding/how-toget-funding/documents-and-guidelines/
Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Wymagane jest wypełnienie kilku części wniosku
w formie online oraz dołączenie opisu merytorycznego obejmującego maksymalnie 15 stron.
2) Dołączenie się do istniejącej Akcji COST
Wykaz wszystkich działających Akcji COST można znaleźć na stronie https://www.cost.eu/browseactions/. Do istniejących Akcji można przyłączyć się:
a) jako członek komitetu zarządzającego (management committee member – MC) – można zgłosić
maksymalnie dwie osoby z danego kraju członkowskiego i konieczny jest kontakt danej instytucji
z Krajowym Koordynatorem COST (NCN);
b) jako członek grupy roboczej – należy skontaktować się z liderem danej grupy roboczej oraz
z członkiem komitetu zarządzającego ze swojego kraju;
c) jako uczestnik danego działania ogłoszonego w ramach Akcji – śledząc informacje na stronach
internetowych poszczególnych Akcji COST można zgłosić się np. jako uczestnik szkoleń,
krótkoterminowych misji naukowych, warsztatów, konferencji itp.
Nowe działania w ramach programu COST uruchamiane są co roku i trwają 4 lata. Liczba istniejących
Akcji COST dotyczących nauk medycznych wynosi obecnie 61. Tematyka jest różnorodna.
Wykaz najnowszych Akcji COST z zakresu nauk medycznych uruchomionych w 2019 roku, które będą
trwały do 2023 roku:
Centrum Transferu Technologii
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CA18103/ 8.04.2019 – 7.04.2023

Innovation with glycans: new frontiers from synthesis to new biological targets (INNOGLY)
CA18106/ 5.04.2019 – 4.04.2023

The neural architecture of consciousness
CA18113/ 17.04.2019 – 16.04.2023

Understanding and exploiting the impacts of low pH on micro-organisms
CA18116 / 11.04.2019 – 10.04.2023

Aniridia: networking to address an unmet medical, scientific and societal challenge
CA18117/ 12.03.2019 – 11.03.2023

European networking for gynaecological rare cancer research: from concept to cure (GYNOCARE)
CA18118/ 12.04.2019 – 11.04.2023

Implementation research network in stroke care quality (IRENE)
CA18122/ 18.03.2019 – 17.03.2023

European cholangiocarcinoma network (EURO-CHOLANGIO-NET)
CA18123/ 14.03.2019 – 13.03.2023

The pan-European family suport research network. A bottom-up, evidence-based and
multidisciplinary approach (EuroFam-Net)
CA18124/ 5.04.2019 – 4.04.2023

European sexual medicine network
CA18138/ 15.04.2019 – 14.04.2023

Research innovation and sustainable pan-European network in peripartum depression disorder
(Riseup-PPD)
CA18139/ 23.04.2019 – 22.04.2023

GEnomics of MusculoSkeletal traits TranslatiOnal NEtwork (GEMSTONE)
Zachęcamy również do zapoznania się z pozostałymi Akcjami COST dotyczącymi nauk medycznych.
W przypadku podjęcia decyzji o chęci przystąpienia do danej Akcji, zamiaru składania wniosku lub
jakichkolwiek pytań w powyższej sprawie, prosimy o kontakt z p. Patrycją Obłój lub p. Agnieszką Sobczak
z Centrum Transferu Technologii SUM, e-mail: pobloj@sum.edu.pl, agnieszka.sobczak@sum.edu.pl, tel.
32 208 36 40.
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Zostań ekspertem Komisji Europejskiej
Komisja Europejska wciąż potrzebuje ekspertów z Polski, dlatego zachęcamy pracowników SUM do
zgłoszenia się przez system Funding & Tenders Portal. W zakładce Work as an expert znajdą Państwo
szczegółowe informacje nt. pracy eksperta.
Co można zyskać?




doświadczenie w ocenie projektów, a zatem bezcenną wiedzę o tym, jak pisać dobre wnioski
w programie HORYZONT 2020,
doświadczenie w kontaktach z innymi ewaluatorami,
wynagrodzenie w kwocie 450 euro/dobę oraz zakwaterowanie i diety w przypadku spotkania
konfrontującego ekspertów (consensus meeting) w Brukseli.

Wyszukiwanie partnerów do projektów
27 września 2018 r. oficjalnie został uruchomiony Funding & Tenders Portal, który zastąpił
dotychczasowy serwis dla wnioskodawców i realizatorów programów ramowych Unii Europejskiej Participant Portal.
Funding & Tenders Portal ma nową formę wizualną, inny sposób wyszukiwania różnych informacji,
obejmuje wiele programów i zawiera dodatkowe funkcje. Portal zachowuje jednak wszystkie funkcje
i aktualne prawa dostępu dla wszystkich dotychczasowych użytkowników. Umożliwia znajdowanie
funduszy UE i możliwości przetargowych oraz zarządzanie projektami i umowami w jednym miejscu.

W ramach portalu uruchomiono narzędzie do wyszukiwania partnerów – Partner Search, które pozwala:



Wyszukiwać instytucje, które uzyskały finansowanie;
Zamieszczać i przeglądać oferty według konkursu lub tematu.

Jeśli chcą Państwo znaleźć doświadczonych partnerów, którzy mają już trwające projekty lub przeglądać
bazę danych zarejestrowanych organizacji, zachęcamy do odwiedzenia strony Partner Search na portalu
Funding & Tenders. Bazę można przeszukiwać według słów kluczowych, obszaru geograficznego,
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rodzaju finansowania, itp. Wyniki wyszukiwania obejmują pełne profile organizacji z listami
finansowanych projektów i możliwością kontaktu z przedstawicielami.
Można również wybrać obszar zainteresowania poprzez wyszukiwarkę tematów (Topic search)
i opublikować swoją ofertę w jednym lub kilku tematach na portalu Funding & Tenders. W tym celu
prosimy o wcześniejszy kontakt z Centrum Transferu Technologii SUM, tel. 32 208 36 40, e-mail:
pobloj@sum.edu.pl, agnieszka.sobczak@sum.edu.pl.

Dodatkowo zachęcamy do skorzystania z innych narzędzi wyszukiwania partnerów i usług osób trzecich.
Kilka tematycznych sieci NCP i innych podmiotów zapewnia narzędzia do wyszukiwania partnerów.
Warto wziąć udział w konferencjach, wydarzeniach brokerskich organizowanych przez różne sieci, takie
jak krajowe punkty kontaktowe lub EEN.

Ostatnie w H2020 spotkanie brokerskie
w obszarze Zdrowie
3 lipca 2019 r. Komisja Europejska organizuje w Brukseli
ostatni w programie HORYZONT 2020 Dzień Informacyjny
dotyczący możliwości finansowania działań w wyzwaniu
społecznym Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan.
4 lipca 2019 r. odbędzie się spotkanie brokerskie „Horizon 2020 Health Partnering Day 2019”, którego
organizatorem jest projekt Health-NCP-Net 2.0 (finansowany z H2020). Celem spotkania jest pomoc
w znalezieniu odpowiednich partnerów do współpracy międzynarodowej w tematach ostatnich
konkursów związanych ze zdrowiem w H2020.
Udział jest bezpłatny. Rejestracja na oba spotkania zostanie uruchomiona pod koniec kwietnia br.

Konsultacje wniosków składanych w ramach programu HORYZONT 2020
Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji oferowanych przez Krajowy Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) działający przy Instytucie Podstawowych Problemów
Techniki PAN, który wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych
podmiotów w Programie Ramowym Horyzont 2020.
Centrum Transferu Technologii
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Zadaniem KPK jest m.in. informowanie o konkursach, organizowanie dni
informacyjnych, seminariów, konferencji. Dla bardziej zaawansowanych
beneficjentów proponowane są usługi konsultacyjne i bezpośrednie
doradztwo w zakresie przygotowania wniosków. W ramach konsultacji
wniosku eksperci KPK przekazują wnioskodawcy uwagi w odniesieniu do
wymogów konkursu/programu.
Zasady skorzystania z konsultacji opisane są na stronie KPK http://kpk.gov.pl/?page_id=47646.

V4 Training w Brukseli
Mgr Patrycja Obłój z Centrum Transferu Technologii
reprezentowała
Śląski
Uniwersytet
Medyczny
w Katowicach na szkoleniu dla menedżerów europejskich
projektów badawczych V4 Training, które odbyło się
w dniach 27-29 marca 2019 r. w Brukseli. Szkolenie
zorganizowały Biuro PolSCA, Slovak Liaison Office for
Research and Development (SLORD), Czech Liaison Office
for R&D (CZELO) i Stałe Przedstawicielstwo Węgier przy
Źródło: PolSCA
UE. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy szkół
wyższych oraz instytutów naukowo-badawczych nie tylko z państw Grupy Wyszehradzkiej, lecz również
ze Słowenii, Rumunii, Litwy i Cypru. Niezwykle interesujące prezentacje zawierające najbardziej aktualne
informacje przygotowane zostały przez specjalistów z europejskich instytucji działających w Brukseli na
rzecz badań naukowych i innowacji.
Pierwszego dnia szkolenia, w którym uczestnicy goszczeni byli przez czeskie biuro CZELO, można było
wysłuchać informacji m.in. na temat struktury Komisji Europejskiej i Agencji wykonawczych, procedur
związanych z tworzeniem aktów prawnych w Brukseli,
programu HORYZONT 2020, a także stopnia
zaawansowania prac nad nowym programem ramowym
– HORYZONT EUROPA i najnowszych informacji
odnośnie planowanych zmian. Ponadto, w programie
znalazły się kwestie prowadzenia skutecznej
komunikacji naukowej, statystyki z udziału w programie
HORYZONT 2020 ze szczególnym uwzględnieniem
krajów grupy wyszehradzkiej, narzędzia „wideningowe”
(m.in. teaming, twinning, ERA-Chair) wspierające udział
Źródło: SLORD
w ww. programie krajów takich jak Polska. Wśród
zaproszonych prelegentów pierwszego dnia był m.in.
Jarosław Waligóra, przedstawiciel Dyrektoriatu ds. Zdrowia Komisji Europejskiej (DG Sante), który
omówił możliwości finansowania badań z zakresu zdrowia w ramach programu HORYZONT 2020,
z uwzględnieniem planowanych na ostatnie dwa lata programu konkursów. Na koniec pierwszego dnia
odbyło się spotkanie networkingowe z udziałem przedstawicieli różnych uczelni europejskich, które mają
swoje przedstawicielstwa w Brukseli oraz innych gości. Wnioski z pierwszego dnia dla polskich
uczestników szkolenia były łatwe do wyciągnięcia – możliwości udziału w programach ramowych UE jest
wiele, ale udział polskich jednostek wciąż niewielki.

Centrum Transferu Technologii

Strona 16

2019

Newsletter nr 23

Miejscem szkolenia w drugim dniu było Stałe Przedstawicielstwo Węgier przy UE. Na początek Pani Inga
Benner, Z-ca Dyrektora UKRO (United Kingdom Research Office) zaprezentowała najświeższe informacje
nt. statusu Brexitu oraz proponowanych scenariuszy
na przyszłość w odniesieniu do współpracy naukowej
w ramach projektów z HORYZONTU 2020. Kolejne
prezentacje dotyczyły logo HR Excellence in Research
Award i wdrażania w europejskich instytucjach
Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania
przy rekrutacji pracowników naukowych, wymogu
otwartego dostępu (Open Access) do publikacji
Źródło: PolSCA
naukowych, możliwości jakie daje udział w Akcjach
COST oraz korzyści z udziału w sieciach zrzeszających
uniwersytety i posiadających swoje biura/ przedstawicielstwa w Brukseli. Zaprezentowano również
dobre praktyki administracyjne wdrożone w Université Libre de Bruxelles, który może się poszczycić
ponad 250 projektami realizowanymi w ramach zaledwie dwóch programów ramowych: 7PR
i HORYZONT 2020.
Podczas tej edycji szkolenia odbyły się dwie sesje
interaktywne. Pierwsza z nich polegała na krótkiej
prezentacji każdego z uczestników i była moderowana przez
panią Magdalenę Kulę, specjalistkę ds. komunikacji, obecnie
pracującą w Parlamencie Europejskim. Druga polegała na
pracy w grupach, w których uczestnicy „V4 Training”
zastanawiali się nad konkretnymi studiami przypadków,
dzieląc się własnymi doświadczeniami, opisując największe
wyzwania oraz opracowując wspólne rozwiązania.
Trzeci dzień szkolenia miał miejsce w Stałym
Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polski przy UE.
Uczestników wydarzenia powitał kierownik polskiej
placówki, Ambasador Andrzej Sadoś, a gospodarzem
tego dnia było Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w
Brukseli. Tego dnia omówiono m.in. działania Marii
Skłodowskiej-Curie, doświadczenia z realizacji
przykładowych projektów, aktualne zmiany w kwestii
wynagrodzeń w HORYZONCIE 2020, a także funkcje i
możliwości nowego portalu Funding&Tenders Portal https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/how-toparticipate/reference-documents.

Źródło: SP RP przy UE

O wydarzeniu można przeczytać m.in. na stronach Biura PolSCA oraz Stałego Przedstawicielstwa RP
przy UE w Brukseli.

Zapowiedź wydarzeń organizowanych przez Centrum Transferu Technologii
9 kwietnia 2019 r. odbyło się piąte posiedzenie Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii.
Na posiedzeniu Rada przyjęła Uchwałę zatwierdzającą Roczny plan pracy na rok 2019, który wcześniej
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został zaprezentowany i omówiony przez Panią mgr inż. Barbarę Jarzębską, Dyrektor Centrum Transferu
Technologii.
Na koniec maja zaplanowana jest kolejna, szósta już edycja Miliarda w patencie, czyli brunch naukowobiznesowy. Wydarzenie adresowane jest do firm sektora prywatnego, naukowców, inwestorów
kapitałowych oraz wszystkich zainteresowanych. Celem spotkania jest prezentacja rozwiązań Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Śląskiego, nawiązanie kooperacji między
partnerami biznesowymi i naukowymi w formule B2B, a także identyfikacja projektów, których
założeniem jest komercjalizacja wyników badań naukowych. Osoby zainteresowane prezentacją swoich
innowacyjnych rozwiązań proszone są o kontakt w powyższej sprawie z p. Izabelą Kałużą z Centrum
Transferu Technologii SUM, tel.: 32 208 36 40, e-mail: ikaluza@sum.edu.pl.
3 czerwca 2019 r. w Rokitnicy podczas dni otwartych po raz drugi zostanie zorganizowany Akademicki
Pas Startowy Innowacji Medycznych. Spotkanie będzie miało charakter brunchu naukowobiznesowego, na którym podczas krótkich wystąpień, studenci naszej Uczelni będą mieli okazję
zaprezentować własne pomysły, rozwiązania naukowe oraz wynalazki, które z uwagi na swą
innowacyjność mają potencjał i szansę na komercjalizację. Studenci będą mogli prowadzić indywidualne
rozmowy z przedsiębiorcami i inwestorami, co umożliwi tworzenie interdyscyplinarnych relacji będących
podstawą
przyszłych
projektów
badawczo-rozwojowych
oraz
nawiązania
współpracy
z partnerami naukowymi i biznesowymi. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. Izabelą Kałużą
z CTT, tel.: 32 208-36-40, e-mail: ikaluza@sum.edu.pl.

Wymiana bilateralna naukowców z Niemcami
NAWA ogłosiła nabór wniosków na wymianę bilateralną naukowców z Republiką Federalną Niemiec.
Głównym celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych,
uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Niemiec. Projekty badawcze mogą
dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.
W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Koszty
podróży naukowca pokrywa strona wysyłająca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu
naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi
25 000 zł.
Nabór wniosków trwa do 28 czerwca 2019 r., do godz. 15.00. Osoby zainteresowane aplikowaniem
proszone są o wcześniejszy kontakt z p. Danutą Prokop z Działu ds. Nauki i Współpracy
Międzynarodowej, e-mail: dprokop@sum.edu.pl, tel. 32 208 35 31.
Więcej informacji na stronie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/947-nowy-nabor-wnioskow-nawymiane-bilateralna-naukowcow-z-niemcami-otwarty

Szkolenie dla wnioskodawców European Research
Council (ERC)
7 maja 2019 r. w godz. 9.00-15.00 w Warszawie odbędą się warsztaty dla
naukowców planujących ubiegać się o granty Europejskiej Rady ds. Badań
Naukowych (ERC), organizowane przez Biuro ds. Doskonałości Naukowej
Polskiej Akademii Nauk.
Centrum Transferu Technologii
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Celem spotkania jest dostarczenie potencjalnym kandydatom informacji o tym, jak przygotować
skuteczny wniosek i efektywnie zaplanować proces przygotowania aplikacji tak, by zmaksymalizować
swoje szanse na otrzymanie grantu.
Warsztaty są skierowane do naukowców zainteresowanych złożeniem aplikacji ERC w konkursach
Starting lub Consolidator w 2019 lub 2020 roku. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.
Oprócz części ogólnej 10 naukowców z najbardziej zaawansowanymi projektami badawczymi będzie
mogło skonsultować się online ze specjalistą Enspire Science.
Spotkanie poprowadzi Yoram Bar-Zeew dyrektor zarządzający Enspire Science, izraelskiej firmy
konsultingowej specjalizującej się w doradztwie i szkoleniach dotyczących wniosków naukowych
o granty unijne. Warsztaty będą bezpłatne, lecz niezbędna jest rejestracja.
Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2594-wznies-wniosek-ponadprzecietnosc-warsztaty-erc-z-enspire-science
Rejestracja trwa do 24 kwietnia 2019 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do wyboru uczestników warsztatów. E-mail z potwierdzeniem i dalszymi szczegółami dotyczącymi
wydarzenia zostanie wysłany do uczestników najpóźniej 26.04.2019, ok. godz. 12:00.
Więcej informacji: https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2594-wznieswniosek-ponad-przecietnosc-warsztaty-erc-z-enspire-science

Granty na wyjazdy do Turcji
Turecka Rada Badań Naukowych i Technologicznych (TÜBİTAK) przyznaje stypendia
międzynarodowym naukowcom / badaczom, którzy chcieliby prowadzić warsztaty,
konferencje, wykłady lub prowadzić działalność badawczo-rozwojową w Turcji
w dziedzinie nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i technologicznych, nauk medycznych,
nauk rolniczych, Nauki społeczne i humanistyczne. Program ma na celu promowanie współpracy
naukowej i technologicznej Turcji z krajami potencjalnych stypendystów.
W ramach programu oferowane są 3 rodzaje grantów wyjazdowych:
Visiting Scientists/researchers on Short-term (do 1 miesiąca):





Prowadzenie warsztatów / konferencji / seminariów itp.
Prowadzenie seminariów / wykładów itp.
Udział w działaniach badawczo-rozwojowych
Organizowanie spotkań merytorycznych służących
i technologicznej

rozwijaniu

współpracy

naukowej

Visiting Scientists/researchers on Long term (do 12 miesięcy):


Prowadzenie badań i rozwoju (B + R)
Centrum Transferu Technologii
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Nauczanie na kursach magisterskich / licencjackich itp.

Scientists/researchers on SABBATICAL LEAVE (od 3 do 12 miesięcy):
Naukowcy lub pracownicy akademiccy przebywający na długim urlopie typu sabbatical planujący
przyjazd do jakiejkolwiek tureckiej uczelni / instytucji również mogą otrzymać finansowanie na
następujące działania w Turcji:



Prowadzenie badań i rozwoju (B + R)
Nauczanie na kursach magisterskich / licencjackich itp.

Wymagania dla beneficjentów:





Stypendyści mogą być obywatelami dowolnego kraju.
Stypendyści powinni posiadać stopień doktora (lub równoważny) lub mieć co najmniej pięć lat
doświadczenia badawczego
Stypendyści powinni zostać zaproszeni przez instytucję goszczącą w Turcji, którą mogą być
uniwersytety, instytucje badawcze lub firmy przemysłowe z jednostką badawczo-rozwojową.
Stypendyści na urlopie sabbatical powinni zostać zaproszeni na okres co najmniej 3 miesięcy.

Wnioski aplikacyjne powinny być złożone elektroniczne za pośrednictwem strony internetowej http://ebideb.tubitak.gov.tr/. Wnioski są przyjmowane na bieżąco.
Więcej informacji: https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-

programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientistsand-scientists-on-sabbatical-leave

Oferta współpracy z ENRICH
ENRICH w Chinach ogłosiła nabór wniosków dla jednostek
zainteresowanych współpracą. Oferowane są różne formy zaangażowania: zewnętrzni dostawcy usług
(External Service Providers - ESP), Soft Landing Zones (SLZ) i członkowie (Members). Zaproszenie ma na
celu zbudowanie szerokiej społeczności ENRICH w Chinach w wielu krajach europejskich i Chinach,
umożliwiając podmiotom badawczym, innowacyjnym i biznesowym zaangażowanie się w ENRICH w
Chinach za pomocą różnych środków i na różnych poziomach. Podmioty biorące udział w społeczności
ENRICH w Chinach zostaną powiązane z dobrze znaną i godną zaufania marką i skorzystają z możliwości
biznesowych generowanych przez sieć.
Proces aplikacji jest w pełni realizowany online. Wnioski można składać w dowolnym momencie
do 28 czerwca 2019 r.
Szczegółowe informacje na stronie http://www.china.enrichcentres.eu/news/call-is-now-open-bepart-of-enrich-in-china-community
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Otwarte konkursy
1. IMI 2 – 25 kwietnia 2019
https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-17
2. POIR - Szybka ścieżka – 30 kwietnia 2019
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-21112019-szybka-sciezka/
3. L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki – 30 kwietnia 2019
www.lorealdlakobietinauki.pl
4. Projekty aplikacyjne – 30 kwietnia 2019
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-14142019-projektyaplikacyjne/
5. PROM – 9 maja 2019
https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom/ogloszenie
6. PO WER - profilaktyka nowotworów wątroby – 16 maja 2019
http://zdrowie.gov.pl/nabor-577-konkurs_profilaktyka_nowotworow_watroby.html
7. Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe – 30 maja 2019
https://nawa.gov.pl/instytucje/akademickie-partnerstwa-miedzynarodowe
8. KATAMARAN – 30 maja 2019
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/893-nowy-program-nawa-wesprze-wspolne-studia-ii-stopniakatamaran-ogloszony
9. OPUS 17 – 17 czerwca 2019
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus17
10. PRELUDIUM 17 – 17 czerwca 2019
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17
11. MOZART 1 – 17 czerwca 2019
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart
12. PO WER - zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – 18 czerwca 2019
http://zdrowie.gov.pl/nabor-578-konkurs_szkolenie_pracownikow_ze.html
13. PO WER „Uczelnia dostępna” - 28 czerwca 2019
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=31605&L=0%252523a86_u1%25&tx_news_pi1%5Bnews%5D=54949&
cHash=66563f05ee2a341107a5c978cb8587a5
14. Wymiana bilateralna z Niemcami – 28 czerwca 2019
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/947-nowy-nabor-wnioskow-na-wymiane-bilateralna-naukowcow-zniemcami-otwarty
15. MSCA Individual Fellowship – 11 września 2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;progra
mDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=op
eningDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
16. AAL – 24 maja 2019
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/otwarcie-naboru-wnioskow-wkonkursie-aal-2019-call-programu-aal/
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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
mgr Elżbieta Kruhlińska, e-mail: ekruhlinska@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
mgr Marta Rutana, e-mail: mrutana@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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