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Harmonogram naboru projektów do dofinansowania
Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego przygotowuje harmonogram naborów w
ramach konkurów ogłaszanych przez różne instytucje. Zapraszamy do zapoznania się
z aktualnymi możliwościami dofinansowania projektów ze środków
międzynarodowych.
Harmonogram obejmuje także ofertę grantów stypendialnych i badawczowyjazdowych.
Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/sites/projekty.us.edu.pl/files/media/harmonogram_konkursow_0.pdf

Sukces Uniwersytetu Śląskiego i kolejne konkursy FSS
Z przyjemnością informujemy, że w ostatnim czasie dofinansowanie w ramach
Funduszu Stypendialno-Szkoleniowego dofinansowanie uzyskały dwa projekty
Uniwersytetu Śląskiego. Projekty mają na celu opracowanie i wdrożenie nowych
programów nauczania na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale
Artystycznym.
Jednocześnie informujemy, że jeszcze w I kwartale 2014 r. planowane są kolejne
nabory projektów. Zapraszamy do zapoznania się z założeniami konkursu.
Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/sukces-dwa-projekty-uniwersytetu-slaskiego-uzyskaly-dofinansowanie

Największe możliwości finansowania badań i nauki – HORIZON 2020
W związku z uruchomieniem przez Komisję Europejską szeregu konkursów w ramach
największego programu finansowania badań HORIZON 2020 Dział Projektów
przygotował zestawienie konkurów.
HORYZONT 2020 to program obejmujący dziedziny tj.: zdrowie, żywność i
biotechnologia, nauki informatyczne, nanotechnologie, energię, środowisko,
transport, nauki socjoekonomiczne, przestrzeń kosmiczną oraz bezpieczeństwo.
Więcej [link]

Materiały ze spotkania – HORIZON 2020
15 stycznia 2014 r. o godz. 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie
Uniwersytetu Śląskiego odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone nowemu
programowi ramowemu Unii Europejskiej „HORIZON 2020 – nowa perspektywa dla
badań i innowacji na lata 2014–2020. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami
oraz aplikowania o środki Komisji Europejskiej.
Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/materialy-ze-spotkania-dotyczacego-programu-horizon

Trwają nabory w ramach działania Marii Skłodowskiej-Curie
Działania „Marie Curie” to europejska inicjatywa, w ramach której naukowcom,
przyznawane są granty naukowe. Hojne stypendia to jednak nie wszystko. Naukowcy
będący beneficjentami programu mogą także zdobyć doświadczenie za granicą i w
sektorze prywatnym.
Więcej [link]
http://projekty.us.edu.pl/nabory-w-ramach-dzialania-marii-sklodowskiej-curie-w-programie-horyzont-2020

Trwają nabory w ramach działania European Research Council (ERC)
European Research Council (ERC) to europejska inicjatywa, której celem jest
budowa doskonałej bazy naukowej. ERC jest flagowym komponentem programu
Horyzont 2020, w ramach którego indywidualni naukowcy, w porozumieniu z
instytucją goszczącą, mogą ubiegać się o finansowanie badań poznawczych w
dowolnym temacie i dowolnej dziedzinie nauki.
Więcej [link]
http://projekty.us.edu.pl/nabory-do-european-research-council-erc-w-ramach-horizon-2020

Nabór partnerów do międzynarodowego konsorcjum GRAPHENE
Trwa nabór partnerów do międzynarodowego konsorcjum prowadzącego badania w
zakresie grafenów. Koordynatorem naboru na członków konsorcjum GRAPHENE jest
Europejska Fundacja Naukowa (European Scientific Foundation). Jako członek
GRAPHENE Instytucja ma szansę nawiązać bliską współpracę z Komisją Europejską
oraz międzynarodowym konsorcjum badawczym GRAPHENE.
Więcej [link]
http://projekty.us.edu.pl/nabor-partnerow-do-miedzynarodowego-konsorcjum-graphene-do-5022014-r

Możliwości jakie daje Fundusz Wyszehradzki
Przypominamy o cyklicznych naborach na dofinansowanie projektów w ramach
Funduszu Wyszehradzkiego. Warunkiem aplikowanie o środki jest nawiązanie w
ramach projektu współpracy z państwami Wyszehradzkimi tj. Czechy, Słowacja,
Węgry i wspólne podjęcie działań.
Więcej [link]
http://projekty.us.edu.pl/fundusz-wyszehradzki-granty

Projekt Doktoris - kolejne stypendia doktoranckie
W ramach projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego
Śląska” dnia 17 stycznia zakończony został kolejny nabór aplikacji doktoranckich –
czekamy na wyniki i trzymamy kciuki! Jednocześnie zatwierdzona została lista 99
uczestników projektu wyłonionych w ramach naboru 2012/2013, którym wydłuża
się okres pobierania stypendium o dwa kolejne semestry akademickie w roku
akademickim 2013/2014. Gratulujemy!
Więcej [link] http://www.doktoris.us.edu.pl/news/news.php

