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HARMONOGRAM NABORU PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA
Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do zapoznania się ze
zaktualizowanym harmonogramem naborów w ramach konkursów ogłaszanych
przez różne instytucje. Harmonogram obejmuje konkursy planowane na rok 2016
w ramach środków międzynarodowych, w tym ofertę grantów stypendialnych
i badawczo-wyjazdowych.
Więcej:
http://projekty.us.edu.pl/sites/projekty.us.edu.pl/files/media/2015.12.09_harmonogram_konkursow_1.pdf

MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza nabór wniosków w ramach
programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, współfinansowanego w
ramach IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), Działanie
4.3.
Konkurs adresowany jest do wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy o
uznanym dorobku naukowym, którzy będą w Polsce kierować jednostkami
naukowymi tworzonymi według najlepszych światowych wzorców.
Celem programu "Międzynarodowe Agendy Badawcze" jest 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,
komercjalizacji wyników prac B+R.

Proces składania wniosków w konkursie jest trzyetapowy.
Pierwszą część wniosku należy złożyć w formie elektronicznej i papierowej do 15 stycznia 2016 roku, do godz. 16:00.
Więcej:
http://www.fnp.org.pl/rusza-pierwszy-konkurs-w-programie-miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab-fundacji-narzecz-nauki-polskiej/

KONKURS W RAMACH POIiŚ – Działanie 2.4
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako Instytucja Wdrażająca
II Osi priorytetowej POIiŚ ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 2.4
Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ
lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu
2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną
zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.
Rodzaje projektów:
Dofinansowaniem objęte zostaną projekty służące ochronie in-situ lub exsitu zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym wprowadzanie
gatunków zagrożonych do siedlisk zastępczych.

W ramach działania finansowane będą projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali
Europy i kraju w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz w ramach kompleksowych projektów
ponadregionalnych, leżących poza ww. obszarami.
Działania dotyczyć będą w szczególności:
* ochrony in-situ lub restytucji gatunków zagrożonych wyginięciem;
* odtwarzania siedlisk i kształtowania warunków dla ich trwałego zachowania (m.in. poprzez poprawę warunków
hydrologicznych, eliminację gatunków inwazyjnych, utrzymywanie/odtwarzanie właściwej struktury gatunkowej siedlisk,
powstrzymanie naturalnej sukcesji siedlisk nieleśnych);
* zmniejszenia presji na gatunki i siedliska m.in. poprzez ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe
ukierunkowanie ruchu turystycznego (budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów
chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów w tym: budowa lub modernizacja ścieżek dydaktycznych,
ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń);
* ochrony ex-situ lub wprowadzenia gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych.
Termin naboru wniosków: 30.11.2015 r. - 29.01.2016 r.
Więcej: http://www.pois.gov.pl/nabory/24-ochrona-przyrody-i-edukacja-ekologiczna-4/

NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pełniące funkcję Instytucji
Pośredniczącej dla III Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (IP) zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu
kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój w dziedzinie Szkolnictwa wyższego.
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r.
Więcej:
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,3816,ogloszenie-o-naborze-kandydatow-naekspertow-w-ramach-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj.html

HORYZONT 2020: KONKURS INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)
Do 12 stycznia 2016 r. można składać wnioski w konkursie Innovative
Training Networks w ramach programu Horyzont 2020.
Projekty ITN mają na celu wyszkolenie nowego pokolenia kreatywnych,
przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców, ustrukturyzowanie szkoleń
doktorantów oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia początkujących
naukowców poprzez poprawę perspektyw rozwoju ich kariery. Projekty są
składane przez konsorcjum instytucji, które następnie w otwartych i
przejrzystych konkursach zatrudniają młodych naukowców na okres od 3 do
36 miesięcy. W ramach projektu można organizować konferencje, szkoły
letnie, specjalistyczne kursy.
Programy szkoleniowe mogą być realizowane w ramach trzech typów projektów:
European Training Networks (ETN): program szkoleniowy oparty o indywidualne projekty badawcze realizowane przez
przyjmowanych początkujących naukowców. Minimalny skład konsorcjum to 3 instytucje z 3 różnych krajów członkowskich i/lub
stowarzyszonych z H2020.
European Joint Doctorates (EJD): wspólny program studiów doktoranckich. Minimalny skład konsorcjum to 3 instytucje z 3
różnych krajów uprawnione do nadawania stopnia doktora.
European Industrial Doctorates (EID): wspólny program studiów doktoranckich. Minimalny skład konsorcjum to 2 instytucje z 2
różnych krajów oraz 2 różnych sektorów Jedna z instytucji musi mieć prawo do przyznawania stopnia naukowego doktora.
Dokumentacja konkursowa jest dostępna w serwisie Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc

HORYZONT 2020: KONKURS RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)
Do 28 kwietnia 2016 r. można składać wnioski w konkursie Research and
Innovation Staff Exchange w ramach programu Horyzont 2020.
W ramach RISE finansowane są innowacyjne projekty badawcze realizowane
w dowolnej dziedzinie naukowej, opierające się na międzynarodowej (UE –
nie UE) i/lub międzysektorowej wymianie osób zajmujących się badaniami i
innowacjami (naukowców, w tym doktorantów oraz kadry zarządzającej,
administracyjnej i technicznej). Minimalny skład konsorcjum to 3 instytucje z
3 różnych krajów.
Budżet projektu opiera się na liczbie osobomiesięcy zaplanowanych na wymianę naukową:




wymiana personelu - (dla delegowanego naukowca): 2000 euro / osobomiesiąc
prowadzenie badań, działania sieciujące - (dla instytucji): 1800 euro / osobomiesiąc
zarządzanie i koszty pośrednie – (dla instytucji): 700 euro / osobomiesiąc

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w serwisie Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc

KONKURS SIECI ERANET-LAC: AMERYKA ŁACIŃSKA, KARAIBY, UNIA EUROPEJSKA
1 grudnia 2015 r. otwarto nabór wniosków w ramach 2 międzynarodowego
konkursu organizowanego w ramach projektu ERANet-LAC. Celem
konkursów ERANet-LAC jest rozpoczęcie nowej, trwałej i wielostronnej
współpracy naukowej między naukowcami z Europy, Ameryki Łacińskiej i
Karaibów. Polscy wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w
ramach następujących obszarów tematycznych: Bioróżnorodność,
biogospodarka, energia, zdrowie.
Data zamknięcia naboru wniosków: 10 marca 2016 r.
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną
poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie składanego do NCBiR. Orientacyjna data naboru wniosków
krajowych: trzeci - czwarty kwartał 2016 r.
Szczegółowe informacje o konkursie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/eranet-lac-latin-america-caribbean-and-europeanunion-otwarcie-naboru-wnioskow-w-2-konkursie.html

KONKURS SIECI CHIST-ERA
Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią CHIST-ERA zaprasza do udziału w
konkursie na międzynarodowe projekty badawcze obejmującym tematy z
dziedziny ICT:
 User-Centric Security, Privacy and Trust in the Internet of Things
(SPTIoT),
 Terahertz Band for Next-Generation Mobile Communication
Systems (TMCS).
Data zamknięcia naboru wniosków: 13 stycznia 2016 r.
Szczegółowe informacje o konkursie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-11-02-ogloszenie-chist-era

KONKURS SIECI ERA-NET COFUND BESTF3
1 grudnia 2015 r. otwarto nabór wniosków w ramach konkursu ERA-NET
COFUND BESTF3, obejmującego realizację międzynarodowych projektów
badawczych dotyczących bioenergii.
Do konkursu można zgłaszać projekty dotyczące następujących zagadnień:
 Focus on innovation: projects must demonstrate an innovation that
has not been demonstrated previously e.g. either an innovative technology
or an innovative concept which brings together existing
components/processes.


Major focus must be energy production: at least 70% of the bio-products produced by the plant shall be bioenergy
(electricity, heat, or transport fuels) calculated on the basis of energy content of the products sold.



Focus on EIBI value chains: projects must address one or more of seven value chains included in Call Text.



Technology Readiness Level (TRL): Projects must primarily address the last steps prior to commercial operation, i.e.: 1.
A full-scale, similar system demonstrated in a relevant environment or 2. An actual system completed and qualified
through test and demonstration activities



Highlight the added value derived from European cooperation in comparison to national projects.
Data zamknięcia naboru wniosków: 29 lutego 2016 r.

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną
poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie składanego do NCBiR. Orientacyjna data naboru wniosków
krajowych: czwarty kwartał 2016 r.
Szczegółowe informacje o konkursie. http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-cofund/bestf3/aktualnosci/art,3814,era-net-cofund-bestf3-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie.html

BEZPŁATNY DOSTĘP DO NAJLEPSZYCH EUROPEJSKICH
INFRASTRUKTUR BADAWCZYCH
Projekt RICH 2020 ogłosił na swojej stronie informację o projektach
zapewniających bezpłatny dostęp do najlepszych europejskich infrastruktur
(laboratoriów, obserwatoriów, kolekcji, itp.)
Projekty oferujące bezpłatny dostęp do infrastruktur badawczych
zapewniają naukowcom:






możliwość przeprowadzenia badań w najlepszych europejskich ośrodkach z wykorzystaniem najlepszej aparatury,
dostęp do specjalistycznych zbiorów,
możliwość wysyłania próbek do laboratorium lub otrzymania materiału,
pokrycie kosztów elektronicznego dostępu do zasobów,
pokrycie kosztów podróży i pobytu (do 3 miesięcy).

Konkursy ogłaszane są okresowo, bądź nabór wniosków jest stały. Wnioski oceniane są przez ekspertów pod kątem jakości
naukowej oraz zgodności proponowanych badań ze specyfiką infrastruktury.
Do udziału w konkursach zachęca się szczególnie młodych pracowników nauki, także doktorantów.
Strona projektu RICH: http://www.rich2020.eu/tas_calls

HORYZONT 2020: KONKURSY NA LATA 2016-2017
Zachęcamy do zapoznania się z tematami i terminami konkursów na lata
2016-2017 w Horyzoncie 2020!
Programy Pracy na najbliższe dwa lata są dostępne w serwisie Participant
Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

HORYZONT 2020: PRZEWODNIK PO TEMATACH KONKURSOWYCH W ZAKRESIE
NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem pt. Opportunities for
Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) in
Horizon 2020. Dokument zawiera informacje na temat wszystkich tematów
konkursowych z Programu Pracy 2016-2017 w zakresie nauk społecznoekonomicznych i humanistycznych.
Dokument dostępny jest pod adresem: http://www.kpk.gov.pl/wpcontent/uploads/2015/11/Opportunities-Document-for-SSH-researchers.pdf

HORYZONT 2020: PRZEWODNIK PO TEMATACH KONKURSOWYCH W ZAKRESIE ICT
Prace nad technologiami ICT i ich zastosowaniem finansowane są przez
Komisję Europejską w ramach wszystkich filarów programu Horyzont 2020.
Aby ułatwić potencjalnym wnioskodawcom poruszanie się po tematach
związanych z tą tematyką, KE przygotowała przewodnik dla konkursów
2016-2017 „Guide to ICT-related activities in WP2016-17”:
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/10/Guide-to-ICT-relatedactivities-in-WP2016-17.pdf

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA NAUKOWCA Z ZAGRANICY W RAMACH AKCJI MARIE CURIE

PROGRAMU HORYZONT 2020
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-mariisklodowskiej-curie-horyzont-2020

PREMIA NA HORYZONCIE I NOWE WARUNKI FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO
W PROJEKTACH MIĘDZYNARODOWYCH
7 grudnia 2015 r. opublikowane zostało nowe Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu
przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę
przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.
Rozporządzenie uruchamia program „Premia na Horyzoncie”. Naukowcy,
którzy realizują projekt w ramach europejskiego programu badawczego,
w tym w programie Horyzont 2020, otrzymają dzięki niemu dodatkowe
fundusze na wynagrodzenia.
Środki finansowe na wynagrodzenia przyznaje się w wysokości:
1) 20% wysokości finansowania projektu ze środków UE w przypadku grantu do 1 000 000 euro,
2) 25% wysokości finansowania projektu ze środków UE w przypadku grantu o wartości ponad 1 000 000 euro.

Dodatkowo wnioskodawca będzie mógł otrzymać środki finansowe w wysokości 10% finansowania projektu ze środków UE
w przypadku, gdy pełni on jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową, w której jest realizowany
grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych.
Rozporządzenie ustala także nowe warunki finansowania wkładu własnego w projektach międzynarodowych: polskie jednostki
naukowe mogą starać się o finansowanie do 90% wkładu własnego z budżetu państwa (poprzednie zasady pozwalały na
ubieganie się o dofinansowanie w wysokości 80% środków krajowych).
Nabór wniosków będzie trwał cały rok.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/2047/1

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, w szczególności w ramach programu Horyzont 2020.
Więcej informacji na www: http://kpk.gov.pl/?page_id=13401

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

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ…
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu
serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności. Niech ten świąteczny czas
spędzany w gronie Rodziny i Przyjaciół upłynie w atmosferze spokoju,
radości oraz wytchnienia od dnia codziennego, a Nowy Rok niech obfituje
w same sukcesy i zaowocuje licznymi inicjatywami projektowymi oraz
niewyczerpanym strumieniem funduszy.

