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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
badawczo-wyjazdowych.
Więcej:
http://projekty.us.edu.pl/sites/projekty.us.edu.pl/files/media/2015.06.15_harmonogram_konkursow.pdf

Sukces Uniwersytetu Śląskiego
Z przyjemnością informujemy, że w ostatnim czasie dofinansowanie otrzymał
projekt „Open Digital Research Environment Toolkit for the Advancement of
Mathematics” (OpenDreamKit), w ramach Programu Horyzont 2020, w którym
Uniwersytet Śląski będzie pełnił rolę partnera. Kierownikiem projektu po stronie UŚ
będzie prof. dr hab. Marcin Kostur (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii). Projekt
realizowany będzie przez europejskie konsorcjum, złożone z 15 instytucji,
reprezentowanych przez naukowców z dziedzin nauk matematycznych
i obliczeniowych oraz programowania. Obecnie przygotowywana jest umowa
grantowa, która zostanie w najbliższym czasie podpisywana przez KE oraz wszystkich
członków konsorcjum.

Uniwersytet Śląski Liderem projektu Creative Europe 2014-2020
Z dumą pragniemy zawiadomić, że Uniwersytet Śląski otrzymał dofinansowanie w
ramach prestiżowego programu Kreatywna Europa 2014-2020, na organizację Festival
of Art and Independent Games LAG w latach 2015 -2019. Jest to ogromny sukces na
skalę europejską, gdyż projekt „LAG” to jedyny projekt w ramach ostatniego naboru,
w którym strona polska jest liderem projektu. Festiwal będzie realizowany w
międzynarodowym partnerstwie z instytucjami z Czech, Polski i Słowacji. W ramach
projektu zrealizowane zostanie szereg wydarzeń w tym koncerty, konkursy, czy
międzynarodowy konkurs dla twórców gier.

Zapraszamy doktorantów do punktu konsultacyjnego!
Wszystkich zainteresowanych doktorantów zapraszamy do punktu konsultacyjnego.
W ramach konsultacji możliwe jest uzyskanie informacji w zakresie:
- pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na prowadzenie badań,
- ochrony własności intelektualnej,
- prawa patentowego i komercjalizacji wiedzy.
Punkt Konsultacyjny działa w ramach projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na
rzecz innowacyjnego Śląska” realizowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim.
Punkt konsultacyjny:
Rektorat UŚ, Katowice, ul. Bankowa 12 / II p. / pok. 150
Tel. +48 (32) 359 15 21; e-mail; pkdoktoris@us.edu.pl
http://doktoris.us.edu.pl/punkt/punkt.php

OTWARTO KONKURS W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w
ramach poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego RPO WSL
2014-2020, obejmujący następujące typy projektów:
1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych
2. Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu
3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę
4. Doskonalenie
umiejętności
i
kompetencji
zawodowych
nauczycieli
Nabór wniosków trwa do 31.07.2015 r.
Więcej http://www.rpo.slaskie.pl/czytaj/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_naborow_wnioskow

Otwarte konkursy w ramach HORYZONT 2020
Zapraszamy do zapoznania się na Participant Portal z dokumentacją licznych konkursów
otwartych w ramach filaru „Societal Challenges”.
Obecnie istnieje jeszcze możliwość aplikowania o środki w ramach konkursów MarieSklodowska-Curie Actions:
Individual Fellowship (termin do 10.09.2015 r.) informacje
COFUND (termin do 01.10.2015 r.) informacje
Z listą otwartych konkursów w ramach pakietu „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla
społeczeństwa” (termin do 16.09.2015) można zapoznać się na stronie www

HORYZONT 2020 - szkolenia
Regionalny Punkt Kontaktowy w Poznaniu organizuje w dniach 23-24.06.2015 dwudniowe
warsztaty „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy
dobrego projektu”.
Możliwość zgłoszenia się będzie miała miejsce poprzez stronę www RPK
Spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące 2. Wyzwania Społecznego (SC2): Food
security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water
research and the bioeconomy. Wszystkie informacje na stronie www

Seminarium KPK i MNiSW
Krajowy Punkt Kontaktowy we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego organizuje w dniu 29.06.2015 w Warszawie seminarium pt.: "Zostań
profesjonalnym recenzentem projektów w krajowych i międzynarodowych
programach innowacyjnych". Podczas spotkania zaprezentowane zostaną
możliwości dla recenzentów w programach: Horyzont 2020, Granty na Granty oraz
programach NCBR, poznamy także doświadczenia ekspertów już oceniających
wnioski. Do udziału zaproszeni są dotychczasowi recenzenci, jak również osoby
zainteresowane oceną projektów w Horyzoncie 2020, programach NCBR oraz
Grantów na Granty.
Szczegóły na stronie www

Fundusz stypendialny i Szkoleniowy – rekrutacja już wkrótce!
W związku z ogłoszeniem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji listy projektów, które
otrzymały dofinansowanie w ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni,
pragniemy powiadomić, ze wkrótce ruszy rekrutacja studentów na Wydziałach Nauk
Społecznych, Wydziale Filologicznym oraz Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Studenci
Uniwersytetu Śląskiego będą mogli po raz trzeci uczestniczyć w wymianach i praktykach
międzynarodowych z instytucjami partnerskimi: Uniwersytetem w Oslo, Uniwersytetem
Islandzkim oraz Instytutem Historii Naturalnej w Akureyri. Więcej informacji na stronie.
Rekrutacja planowana jest w drugiej połowie czerwca. http://fss.us.edu.pl

LETNIA AKADEMIA GIER W CIESZYNIE!
W dniach 21-27.06.2015 r. zapraszamy na Letnią Akademie Gier, która odbędzie się w
Cieszynie przy ul. Bielskiej 62. Wydarzenie współfinansowane będzie w ramach projektu
„PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny rozwój studiów II stopnia
w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego”. Podczas wydarzenia odbędą się
warsztaty dla studentów kierunków i specjalności związanych z projektowaniem gier
wideo. Podczas 5 dni uczestnicy w losowych zespołach na losowy temat tworzą działające
prototypy gier wideo. Podczas podsumowania wybierany jest najlepszy projekt przez
specjalistów z branży gier. Posumowanie eventu odbędzie się 27.06.2015 o godz. 16:00.
Aktualne informacje o wydarzeniu będą publikowane na Facebooku:
http://facebook.com/letniaakademiagier

