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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/14.04.2016_harmonogram_konkursow.pdf

KONKURS W RAMACH PO WER: PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na
Program Rozwoju Kompetencji, dotyczący podnoszenia kompetencji osób
uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla
gospodarki i rozwoju kraju.
Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania
dotyczące kształtowania kompetencji lub kwalifikacji oczekiwanych przez

pracodawców od kandydatów do pracy.
Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od 4 maja 2016 r. do 7 czerwca 2016 r.

Więcej: http://projekty.us.edu.pl/konkurs-power-program-rozwoju-kompetencji

KONKURS W RAMACH PO WER: NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA
Nowe Programy Kształcenia to konkurs (1/NPK/POWER/3.1/2016)
dotyczący realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim
albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do
potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w
szczególności: tworzenie i realizację nowych kierunków studiów
odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,
dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społecznogospodarczych, działania włączające pracodawców w przygotowanie
programów kształcenia i ich realizację.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016r.

Więcej: http://projekty.us.edu.pl/konkurs-na-nowe-programy-ksztalcenia-po-wer

WIZYTY STUDYJNE W RAMACH FSS
Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach działania Wizyty Studyjne.
Są to krótkie wizyty przedstawicieli instytucji edukacyjnych, mające na celu:
podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów międzyinstytucjonalnych;
- ewaluację i podsumowanie zrealizowanych projektów; zapewnienie trwałości
rezultatów zrealizowanych projektów;
- nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami; przygotowanie i zaplanowanie
wspólnego projektu,
- w tym wypełnienie wniosku aplikacyjnego w celu ubiegania się o dofinansowanie z
innych programów europejskich.
Nabór prowadzony jest w trybie on-going co oznacza, że każdy wniosek
spełniający kryteria formalne i merytoryczne będzie na bieżąco rekomendowany
do dofinansowania.
Więcej: http://projekty.us.edu.pl/fss-nabor-wnioskow-na-wizyty-studyjne

INTERREG EUROPA – DRUGI NABÓR WNIOSKÓW
Program Interreg Europa umożliwia unowocześnianie polityk i
programów rozwoju regionalnego. W ramach projektów wspierana jest
wymiana doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród instytucji z Unii
Europejskiej, Norwegii oraz Szwajcarii.
Współpraca nad wybraną dziedziną polityki, przykładowo tworzeniem
warunków dla rozwoju innowacyjności, pozwala na zaplanowanie
zmian w konkretnych instrumentach polityki (np. regionalnym
programie operacyjnym). Przykładem wpływu na instrument polityki
może być zmiana w systemie zarządzania regionalnym programem operacyjnym - nowe metody oceny wniosków lub zmiany w
systemie naboru projektów
Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od 5 kwietnia 2016 r. do dnia 13 maja 2016r.
Więcej: http://projekty.us.edu.pl/interreg-europa-drugi-nabor-wnioskow

KONFERENCJA „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”
Regionalny Punkt Kontaktowy Politechniki Śląskiej zaprasza na konferencję dotyczącej
konsultacji środowisk naukowego i gospodarczego, poświęconych celom i założeniom
programu strategicznego, który aktualnie jest przygotowywany przez Radę
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Konferencja ma rozpropagować wśród środowiska naukowego i gospodarczego ideę
nowego strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych i pozwolić na
wykorzystanie potencjału polskiej nauki dla przygotowania innowacyjnych rozwiązań,
które znajdą źródło finansowania w tym programie.
Patronatem spotkania jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej: http://rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=21

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 społeczno-ekonomicznych i humanistycznych.
Dokument dostępny jest pod adresem: http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/11/Opportunities-Document-for-SSHresearchers.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

HORYZONT 2020: Dzień Informacyjny – Upowszechnianie doskonałości i poszerzanie uczestnictwa
Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje w 26.04.2016 w Warszawie Dzień
informacyjny na temat konkursów opublikowanych w ramach filaru H2020
„Spreading Excellence and Widening Participation”.
Środki finansowe są dedykowane uniwersytetom i instytucjom badawczym
w słabiej rozwiniętych regionach Europy. Inicjatywa ta ma zmniejszyć
przepaść w zakresie innowacji pomiędzy krajami/regionami UE.
Na spotkaniu omówione zostaną kluczowe działania: Teaming, Twinning
oraz ERA Chair.

http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-upowszechnianie-doskonalosci-i-poszerzanie-uczestnictwa
Najbliższe konkursy są opublikowane na Participant Portal

FUNDUSZ WYSZEHRADZKI – NAJBLIŻSZE NABORY

Fundusz Wyszehradzki prowadzi stałe nabory w zakresie grantów.
Projekty muszą się wpisywać w jedną z kategorii: współpraca
kulturalna, edukacja, wymiana naukowa i badania, wymiana
młodzieży, współpraca transgraniczna, promocja turystyki.
W ramach grantu jest możliwe sfinansowanie publikacji,
konferencji, kosztów podróży, zakwaterowania, koszty związane z
tłumaczeniem, promocją.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w ramach najbliższych konkursów:
1 czerwca 2016 – small grant
15 września 2016 – standard grant
Więcej: http://visegradfund.org/grants/

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

MAJÓWKA TUŻ, TUŻ …

