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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/2015.09.03_harmonogram_konkursow.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 dofinansowania wysokiej jakości
programów stażowych dla studentów.
Maksymalny poziom dofinansowania: 97%
Nabór trwa do 14 października 2015 r.

Więcej na http://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/ogloszenie-o-konkursie-2-3-1-popc/

OTWARCIE KONKURSU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA
Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 Cyfrowa
dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1
„Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i
zasobów nauki”. W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu:
Typ I: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych
Nabór trwać będzie od 30 września 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.,

Więcej na http://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/ogloszenie-o-konkursie-2-3-1-popc/

OTWARCIE KONKURSU W RAMACH RPO WSL – PODDZIAŁANIE 11.4.3
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Podziałania 11.4.3
Kształcenie ustawiczne - konkurs.
Konkurs obejmuje jeden typ operacji:
Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane
nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze
umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
Nabór od dnia 5 października 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 r.
Więcej na https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/28

OTWARCIE KONKURSU W RAMACH RPO WSL – DZIAŁANIE 11.3
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy –
kształcenie zawodowe osób dorosłych.
Konkurs obejmuje następujące typy operacji:
Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem nowej
kwalifikacji lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub
mistrzowskiego; kursy umiejętności zawodowych; pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy kompetencji
ogólnych; turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników; kursy, inne niż wymienione, umożliwiające
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; programy formalnej oceny i potwierdzania
umiejętności/wiedzy uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny;
Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub
podwyższeniem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych; realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach
prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu; poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach
prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, w tym doskonalenie
umiejętności nauczycieli zawodu.
Nabór od dnia 5 października 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 r.
Więcej na https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/27

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. Zapraszamy do zapoznania się ze statystykami.
Więcej na http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/08/Statystykiuczestnictwa-Polski-w-Programie-Ramowym-HORYZONT-2020.pdf

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
badawcze/

http://www.fnp.org.pl/ogloszenie-w-sprawie-planowanej-realizacji-przez-fnp-projektu-miedzynarodowe-agendy-

ROZPOCZĘŁA SIĘ 11 EDYCJA KONKURSU „POPULARYZATOR NAUKI”
Naukowcy, dziennikarze, instytucje naukowe czy przedsiębiorstwa, które odsłaniają
tajemnice nauki i przybliżają wyniki badań zwykłym ludziom, mogą wziąć udział w 11.
edycji konkursu "Popularyzator Nauki". W tym roku zgłoszenia można przesyłać tylko
do 20 października. Celem konkursu - organizowanego corocznie przez serwis Nauka
w Polsce i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - jest uhonorowanie
popularyzatorów nauki. Nagrody otrzymują osoby i instytucje, które pomagają innym
bliżej poznać i lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące wokół nas oraz przybliżają
najnowsze wyniki badań naukowych. Konkurs przeznaczony jest dla osób
prezentujących osiągnięcia jakiejś dziedziny nauki ludziom, którzy z tą dziedziną nie
są związani.
Więcej na http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,406293,rozpoczynamy-11-edycje-konkursu-popularyzator-nauki.html

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.

Więcej na http://projekty.us.edu.pl/granty-indywidualne-marii-sklodowskiej-curie-horyzont-2020

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.
Wnioski składać można do 15 października 2015 roku poprzez stronę projektu.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w pliku SYNTHESYS3 Access Call 3.

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/

CEEPUS – ŚRODKOWOEUROPEJSKI PROGRAM STUDIÓW UNIWERSYTECKICH
Program wielostronnej współpracy w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej. Oferuje
udział m.in. w stażach zagranicznych, studiach semestralnych, kursach językowych. Program
CEEPUS (III) wspiera rozwój współpracy między uczelniami w krajach Europy Środkowej.
Główną zasadą programu jest brak transferu pieniędzy - każdy kraj zapewnia odpowiednią
pulę miesięcy stypendialnych i pokrywa koszty podróży swoich stypendystów do i z miejsca
odbywania stażu oraz koszty pobytu obcokrajowców w ramach zadeklarowanej puli
stypendialnej. Z programu mogą korzystać studenci i pracownicy naukowi. Aplikacje
odbywają się przez stronę internetową: www.ceepus.info.
Więcej na http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000225

