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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/29.06.2016_harmonogram_konkursow.pdf

KONKURS W RAMACH PO WER 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło
konkurs nr
1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry
dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i
podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Projekt
może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania
podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej
trzech ze wskazanych poniżej elementów:





innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (np. learning-by-doing, design-thinking),
umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie
kształcenia,
w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym,
zarządzania informacją.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września 2016 r.

Więcej: http://projekty.us.edu.pl/po-wer-34-zarzadzanie-w-instytucjach-szkolnictwa-wyzszego

KONKURS W RAMACH PO WER: ŚCIEŻKI KOPERNIKA 2.0

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło
konkurs nr
4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0,
w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako
forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące
rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się,
współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania
problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np.
kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem
powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia
w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

W konkursie konieczne jest zastosowanie konstrukcji projektu partnerskiego.
Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 25 lipca do dnia 16 września 2016 r.

Więcej: http://projekty.us.edu.pl/nabor-wnioskow-w-ramach-po-wer-sciezki-kopernika-20

KONKURS W RAMACH PO IR: Regionalne agendy naukowo-badawcze (RANB)- Działania 4.1 „Badania naukowe i
prace rozwojowe”
30 czerwca 2016 r. rozpocznie się pierwszy konkurs w Programie Inteligentny
Rozwój, dotyczący wsparcia projektów wpisujących się w regionalne agendy
naukowo-badawcze (RANB) - Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace
rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze”.
Realizowane projekty muszą obejmować eksperymentalne prace rozwojowe
oraz ewentualnie badania przemysłowe. RANB zostały utworzone na podstawie
zagadnień badawczych, które zgłosiły Urzędy Marszałkowskie. Zagadnienia te są
spójne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja złożone z jednostek naukowych i
przedsiębiorców, przy czym liderem konsorcjum powinna być jednostka naukowa.
Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r.

Więcej: http://projekty.us.edu.pl/node/11363

KONKURS W RAMACH PO WER: MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło Konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na
Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczące poprawy dostępności
międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na
poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. Projekt musi obejmować
działaniem cały cykl kształcenia na studiach pierwszego stopnia lub drugiego stopnia
lub jednolitych studiach magisterskich. Działania w projekcie muszą dotyczyć
wyłącznie wsparcia nieobjętego programem kształcenia na danym kierunku.
Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od 27 czerwca do 29 lipca 2016 r.

Więcej: http://projekty.us.edu.pl/po-wer-miedzynarodowe-programy-ksztalcenia

KONKURS W RAMACH PO WER: WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA
Centrum Projektów Europejskich ogłosiło konkurs w ramach Działania 4.3 Współpraca
ponadnarodowa dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedmiotem
konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego
rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii
Europejskiej.
Wnioskodawca lub partner/rzy krajowy/i na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać co najmniej 3-letnie
doświadczenie w działalności w obszarze merytorycznym projektu. Projekt musi zakładać wypracowanie nowego rozwiązania,
czyli produktu projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w
Polsce.
Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od 18 do 29 lipca 2016 r.

Więcej: http://projekty.us.edu.pl/43-wspolpraca-ponadnarodowa-po-wer

KONKURS W RAMACH PO WER: Studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego dla sędziów i prokuratorów
Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło konkurs w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, Działania 2.17 Skuteczny wymiar
sprawiedliwości.

·

Konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowanie
projektów
dot.
organizacji
trzech
typów
dwusemestralnych studiów podyplomowych dla min. 70
uczestników w każdym z typów.
·
Programy studiów mają obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu prawa gospodarczego publicznego i
prywatnego/ prawa cywilnego oraz wiedzy pozaprawnej przydatnej do rozstrzygania spraw karnych i cywilnych o charakterze
gospodarczym oraz ścigania przestępczości gospodarczej.
·
W ramach konkursu realizowane będą bloki tematyczne (typy studiów) – zróżnicowane ze względu na potrzeby
uczestników
Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od 30 czerwca do 28 lipca 2016 r.

Więcej: http://projekty.us.edu.pl/konkurs-studia-podyplomowe-z-zakresu-prawa-gospodarczego-dla-sedziow-iprokuratorow-po-wer

KONKURS W RAMACH PO WER: opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników
sądów i prokuratury
Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło konkurs w ramach
II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.17 Skuteczny
wymiar sprawiedliwości.
W ramach konkursu realizowany możliwa jest realizacja:
szkoleń dla sędziów, urzędników i innych pracowników
zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierających wdrażanie modeli zarządzania zasobami
ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi
interesanta. Ze względu na specyfikę grupy docelowej objętej szkoleniami, wnioskodawca zobowiązany będzie do konsultacji
opracowanej oferty programowej z IOK oraz – w sytuacji zgłoszenia uwag – do odpowiedniej modyfikacji programu.
Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od 27 czerwca do 18 lipca 2016 r.

Więcej: http://projekty.us.edu.pl/skuteczny-wymiar-sprawiedliwosci-po-wer

KONKURS W RAMACH PO WER: EDUKACJA FILOZOFICZNA
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs nr
3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej w ramach
rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum
aktywności społecznej poprzez wykorzystanie potencjału dydaktycznego
uczelni i zaangażowanie szkół wyższych do współpracy z gimnazjami i
szkołami ponadgimnazjalnymi w celu wspierania wśród uczniów
kompetencji związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym,
samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 1 czerwca do dnia 8 lipca 2016 r.

Więcej: http://projekty.us.edu.pl/konkurs-na-projekty-edukacji-filozoficznej-po-wer
WIZYTY STUDYJNE W RAMACH FSS – INFORMACJA O WYCZERPYWANIU ŚRODKÓW

Trwa nabór wniosków w ramach działania Wizyty Studyjne. Nabór prowadzony jest
w trybie on-going co oznacza, że każdy wniosek spełniający kryteria formalne i
merytoryczne będzie na bieżąco rekomendowany do dofinansowania.
Uprzejmie informujemy, iż na stronie FSS została zamieszczona informacja o
zbliżającym się wyczerpaniu dostępnej puli środków na realizację Wizyt
Studyjnych. Wnioski które będą wpływały do Operatora Programu od 16.06.2016
r. i spełnią kryteria formalne oraz merytoryczne umieszczane będą na liście
rezerwowej.
W miarę uwalniania się środków z zakończonych i rozliczonych projektów
instytucjonalnych, kolejne wnioski z listy rezerwowej będą otrzymywały
dofinansowanie (według kolejności wpłynięcia wniosku do biura Operatora Programu). Osobom, które aktualnie przygotowują
wnioski na realizację Wizyt Studyjnych, rekomendujemy planowanie terminów wyjazdów pod koniec roku tzn. w październiku,
listopadzie, grudniu.
Więcej: http://projekty.us.edu.pl/fss-nabor-wnioskow-na-wizyty-studyjne

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/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/wpcontent/uploads/2015/10/Guide-to-ICT-related-activities-in-WP2016-17.pdf

HORYZONT 2020: Ruszyła rejestracja na ICT Proposers’ Day 2016
Celem ICT Proposers’ Day jest promowanie badań i innowacji w dziedzinie
technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwijanie ich w ramach
programu Horyzont 2020. Na wydarzenie to składają się spotkania z
przedstawicielami KE, którzy poinformują o najnowszych konkursach –
poznamy szczegóły Programu Pracy na rok 2017.
ICT Proposers’ Day 2016 to okazja do spotkania się z naukowcami i
przedsiębiorcami z innych krajów UE i możliwość omówienia pomysłów na
projekty. Na sesjach networkingowych będzie można zaprezentować swój pomysł lub zapoznać się z propozycjami
innych, nawiązać bezpośrednie kontakty a podczas spotkań brokerskich przedyskutować ewentualne formy
współpracy.
Tegoroczna edycja ICT Proposers’ Day odbędzie się w dniach 26-27 września w Bratysławie.
Program spotkania oraz rejestracja na stronie https://ec.europa.eu/digital-single-market/ict-proposers-day-2016

Rusza program "Granty na granty: promocja jakości"
MNISW ogłosiło tegoroczny konkurs „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich
koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”.
Program adresowany jest do jednostek naukowych, które w celu realizacji planowanego projektu w
ramach jednego z następujących programów badawczych UE: Horyzont 2020, Euratom, Fundusz
Badawczy Węgla i Stali, zdecydowały się: stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się roli
koordynatora projektu, wejść w skład międzynarodowego konsorcjum i podjąć się roli koordynatora
pakietu zadań (Work Package Leader).
W ramach programu „Granty na granty” MNISW może przyznać refundację kosztów poniesionych na
przygotowanie wniosku projektowego.
Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa od 1 lipca 2016 r. do dnia 1 marca 2017 r., z tym, że wnioski składane w roku 2017
mogą dotyczyć wyłącznie wniosków projektowych, które uzyskały ocenę merytoryczną Komisji Europejskiej w roku 2016.
Więcej: http://projekty.us.edu.pl/granty-na-granty-konkurs-2016

FUNDUSZ WYSZEHRADZKI – ZMIANY ORAZ 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.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją z dnia 4 maja 2016 r.
wnioski będą wysyłane jedynie w formie elektronicznej. Na etapie
składania wniosków nie są wymagane listy intencyjne, jednakże
nadal jesteśmy zobowiązani je podpisywać oraz przechowywać w formie skanu.
Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w ramach najbliższych konkursów:
1 września 2016 – small grant – ZMIANA: można aplikować powyżej 6000 EUR
1 września 2016 – standard grant – ZMIANA: można aplikować kwartalnie
Więcej: http://projekty.us.edu.pl/small-standard-grant-fundusz-wyszehradzki

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

