Newsletter
Działu Projektów Uniwersytetu Śląskiego

HARMONOGRAM NABORU PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA
Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego przygotowuje harmonogram naborów w
ramach konkursów 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/2015.08.17_harmonogram_konkursow_0.pdf

OTWARTO KONKURS W RAMACH PROGRAMU POWER- „Studiujesz? Praktykuj!”
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje
w szkolnictwie wyższym PO WER konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015 na projekty w
programie „Studiujesz? Praktykuj!”, dotyczące wysokiej jakości programów
stażowych dla studentów.
Maksymalny poziom dofinansowania: 97%

Nabór trwa do 14 października 2015 r.

Młodych naukowców zapraszamy do zapoznania się z ofertami !

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze stroną www gdzie zostały
zamieszczone oferty dla studentów i doktorantów.
Więcej:http://projekty.us.edu.pl/oferty-dla-studentow-i-doktorantow

Oferty jednostek zagranicznych poszukujących partnerów do projektów KE
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do zapoznania się
z ofertami jednostek zagranicznych poszukujących partnerów do projektów KE
Więcej informacji na www: http://kpk.gov.pl/?page_id=13401

Oferta dla zagranicznych pracowników naukowych w ramach Akcji Marie Curie
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów badawczych UE zachęca do przesłania ofert
jednostek, które chciałyby zatrudnić naukowca z zagranicy w ramach konkursu na
granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie. Jednostki UŚ zapraszamy do
stworzenia i przesłania do Działu Projektów ofert dla zagranicznych pracowników
naukowych w ramach Akcji Marie Curie, które zostaną przekazane do partnerów
KPK w Europie i na świecie oraz zamieszczone na stronie Euraxess Polska dla
zagranicznych naukowców. http://projekty.us.edu.pl/granty-indywidualne-mariisklodowskiej-curie-horyzont-2020

Dni informacyjne i brokerskie HORYZONT 2020 – zapraszamy do udziału
Komisja Europejska otworzyła rejestracje na bezpłatne spotkania w Brukseli, w trakcie
których zostaną zaprezentowane nowe Programy Pracy 2016-2017 z obszarów Wyzwań
Społecznych:
Bezpieczna, czysta i efektywna energia (spotkanie 14-15.09.2015) rejestracja
Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (spotkanie 18.09.2015) rejestracja
Klimat, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
(spotkanie 21.09.2015) rejestracja
Krajowe Punkty Kontaktowe dla NMP Francji i Niemiec organizują dzień brokerski dla
konkursów NMBP (Nanotechnologie, Materiały, Biotechnologie, Produkcja) Programu
Ramowego HORYZONT 2020 planowanych na rok 2016.
Impreza będzie miała miejsce 1 października 2015r w Strasburgu (Francja)
http://www.kpk.gov.pl/?event=eu-brokerage-event-on-ket-in-horizon-2020
Udział w dniach otwartych jest okazją do zapoznania się z wytycznymi zapowiadanych konkursów na przyszłe dwa lata, wymiany
doświadczeń oraz znalezienia partnera.

OTWARTO KONKURS W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach
Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług
publicznych obejmujący następujące typy projektów:
1. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu
obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych,
2. Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i
kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych
zasobów.
Dopuszczalne jest łączenie w ramach jednego projektu obydwu ww. typów projektów.
Nabór wniosków trwa do 30.09.2015 r.
Więcej na http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-wsparcie-rozwoju-cyfrowych-uslug-publicznych/

HORYZONT 2020 - bezpłatny dostęp do kolekcji 18 muzeów przyrodniczych
Europejski projekt SYNTHESYS (Synthesis of systematic resources) ogłosił kolejny konkurs dla
naukowców zainteresowanych dostępem do kolekcji 18 muzeów przyrodniczych. Koszty
podróży, pobytu i prowadzenia badań pokrywane są z budżetu projektu.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w pliku SYNTHESYS3 Access Call 3.
Wnioski składać można do 15 października 2015 roku poprzez stronę projektu.

Otwarte konkursy w ramach HORYZONT 2020
Zapraszamy do zapoznania się na Participant Portal z dokumentacją 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
Oferty instytucji goszczących znajduje się na stronie KPK
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
Otwarto również nowy konkurs na granty dla naukowców rozpoczynających karierę badawczą: ERC Starting Grants.
O granty mogą starać się naukowcy 2-7 lat po doktoracie, pochodzący z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt
będzie realizowany, powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020.
Tematykę projektu określają wnioskodawcy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka
naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. informacje

STUDIA PODYPLOMOWE „Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka”
15 września br. podczas seminarium inaugurującego zostanie uruchomiona pierwsza
edycja innowacyjnych STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „Społeczeństwo prosumenckie –
prosumencka energetyka” współfinansowanych ze środków norweskich i krajowych
w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego – Rozwój Polskich Uczelni.
Interdyscyplinarny program studiów łączy rozwiązania technologiczne, wzorce
społeczne i ochronę środowiska z uwarunkowaniami kulturowymi, prawnymi i
ekonomicznymi. Zapraszamy wszystkich, którym bliski jest problem ochrony
środowiska i zasobów naturalnych w kontekście ich nadmiernej eksploatacji oraz
wytwarzania energii przez prosumentów. Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz projektu na stronie: http://www.pros.us.edu.pl/

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PLANOWANEJ REALIZACJI PRZEZ FNP PROJEKTU
„MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE”
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przygotowuje się do realizacji projektu „Międzynarodowe
Agendy Badawcze” (MAB) współfinansowanego w ramach IV osi Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój (PO IR), Działanie 4.3. Projekt, zgodnie z PO IR, ma na celu stworzenie
w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych,
stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie identyfikowania programów i tematów
badawczych, polityki personalnej, zarządzania pracami B+R oraz komercjalizacji wyników
prac B+R.
Fundacja planuje ogłoszenie pierwszego konkursu i dokumentacji konkursowej w ramach projektu MAB we wrześniu 2015 r.
Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu planowane jest na drugi kwartał 2016 r.
Więcej na http://www.fnp.org.pl/ogloszenie-w-sprawie-planowanej-realizacji-przez-fnp-projektu-miedzynarodowe-

agendy-badawcze/

POLSKA W PROGRAMIE HORYZONT 2020
Informujemy, że na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE są
dostępne najnowsze statystyki uczestnictwa Polski w programie HORYZONT 2020. Zostały
one przygotowane na podstawie danych opublikowanych przez Komisję Europejską 15 lipca
zawierających informacje o wnioskach złożonych w 112 konkursach.

http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/08/Statystyki-uczestnictwa-Polski-w-ProgramieRamowym-HORYZONT-2020.pdf
Więcej

na

