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Harmonogram naboru projektów do dofinansowania
Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego przygotowuje harmonogram naborów w
ramach konkurów ogłaszanych przez różne instytucje. Zapraszamy do zapoznania się
z aktualnymi możliwościami dofinansowania projektów ze środków
międzynarodowych.
Harmonogram obejmuje także ofertę grantów stypendialnych i badawczowyjazdowych.
Więcej
http://projekty.us.edu.pl/sites/projekty.us.edu.pl/files/media/harmonogram_konkursow_08.05.2017.pdf

Fundusze strukturalne POWER 3.4: Podnoszenie kompetencji kadry
NCBiR ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów podnoszących
kompetencje kadry dydaktycznej uczelni. Projekty mogą obejmować działania z
zakresu podnoszenia umiejętności: *informatycznych pracowników (w tym
posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystaniem w
procesie kształcenia), *językowych (w tym w zakresie nauczania w jęz. obcym),
*w zakresie innowacyjnych metod/narzędzi nauczania.
Nabór trwa do dnia 28 lipca 2017 r.
Więcej: http://projekty.us.edu.pl/konkurs-na-projekty-podnoszace-kompetencje-kadry-dydaktycznej-uczelni

Fundusze strukturalne POWER: Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu
NCBiR ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów wspierających rozwój kadr
dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT). Projekty mogą obejmować:
programy stażowe, programy rozwoju kompetencji (zawodowych,
informatycznych, analitycznych, przedsiębiorczości), włączanie pracodawców w
program kształcenia. Kryteria konkursu dopuszczają wyłącznie projekty
realizowane w miastach poniżej 240 tys. mieszkańców.
Nabór trwa do dnia 9 czerwca 2017 r.
Więcej:

http://projekty.us.edu.pl/konkurs-na-projekty-wspierajace-rozwoj-kadr-dla-sektora-uslug-dla-biznesu-np-bpo-ssc-it

Fundusze strukturalne POWER 3.1: Wsparcie Biur Karier
NCBiR ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów realizowanych przez
Akademickie Biura Karier wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności
zawodowej na rynku pracy w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących
w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku
pracy i społeczeństwa. Nabór trwa do dnia 24 maja 2017 r.
Więcej: http://projekty.us.edu.pl/konkurs-ncbr-akademickie-biura-karier

Fundusz Wyszehradzki – Small Grant
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 prosimy o złożenie informacji o zamiarze
składania wniosku, ze względu na ograniczoną liczbę przyjmowanych
wniosków w ramach jednej instytucji. Najbliższy termin: 1 czerwca 2017 r.
Więcej: http://visegradfund.org/home/

HORYZONT 2020 – Twinning
Trwa nabór wniosków w programie Twinning. Program ma na celu znaczne
wzmocnienie w określonej dziedzinie badań rozwijającej się instytucji poprzez
utworzenie powiązań z co najmniej dwiema instytucjami, które w tym obszarze
mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym. Będzie to rodzaj
współpracy sieciowej w oparciu o przedstawioną strategię naukową. Pożądane
będzie odniesienie do krajowych lub regionalnych Strategii Inteligentnej
Specjalizacji.
Nabór trwa: 11.05.2017 – 15.11.2017 r.
Więcej: http://projekty.us.edu.pl/komisja-europejska-program-twinning

HORYZONT 2020 - ERC Advanced Grant
Konkurs skierowany jest do naukowców ze stopniem doktora lub wyższym i
z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat. Finansowane będą twórcze i
nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Projekty
interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do
ważnych odkryć i przełomowych wyników. Klasyczny podział na badania
podstawowe i stosowane nie ma znaczenia: badania muszą mieć charakter
poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy (frontier research).
Nabór trwa: 16.05-31.08.2017
Więcej: http://projekty.us.edu.pl/horyzont-2020-konkurs-erc-advanced-grant

HORYZONT 2020 - Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe
Komisja Europejska ogłosiła konkurs na indywidualne granty wyjazdowe i
przyjazdowe dla doświadczonych naukowców, tj. posiadających stopień doktora
lub min. 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych. Granty mają na
celu rozwój naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym
w sektorze akademickim lub pozaakademickim w Europie i/lub poza jej granicami,
a także udział w konferencjach/ szkoleniach.
Termin składania wniosków: 14 września 2017.
Więcej: http://projekty.us.edu.pl/horyzont-2020-konkurs-na-indywidualne-granty-badawczo-szkoleniowe

Program TEAM – nabory w ramach 4 ścieżek
Program TEAM prowadzony przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oferuje
dofinansowanie grantów prowadzonych przez zespoły badawcze. Celem
programu jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych
prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata (niezależnie od ich
narodowości) w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce,
pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera
zagranicznego.
Nabór trwa do: 20.06.2017 r.
Więcej: http://www.fnp.org.pl/ruszaja-kolejne-konkursy-w-programach-fnp/

INTERREG Polska-Czechy
Trwa nabór na propozycje projektowe w ramach osi 2 - Rozwój potencjału
przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Projekty
realizowane w tym programie muszą być prowadzone w partnerstwie
międzynarodowym na pograniczu polsko-czeskim.
Więcej: http://www.cz-pl.eu/wnioskodawca-podrecznik-wnioskodawcy.html

HORYZONT 2020 - wyniki konsultacji w sprawie programu
28 kwietnia 2017 r. na konferencji w Brukseli przedstawiono wyniki konsultacji
w sprawie programu Horyzont 2020. 95% respondentów uznało, że
obecny program ramowy przyczynia się do zwiększenia zatrudnienia i wzrostu
gospodarczego. Ponadto 83% uczestników przyznało, że nie mogliby prowadzić
swojego projektu badawczego bez wsparcia finansowego ze strony UE, a 80%
jest zadowolonych z uproszczenia zasad i procedur Horyzont 2020. Wyrażone
opinie będą brane pod uwagę przy konstruowaniu następcy Horyzontu 2020 – 9.
Programu Ramowego. Więcej:
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_evaluations/h2020_stakeholder_consultation_042017_web.pdf

ICT Proposers’ Day 2017
W dniach 9-10.11.2017 w Budapeszcie odbędzie się ICT Proposers’ Day 2017.
Jest to impreza organizowana corocznie przez Komisje Europejską, której celem
jest promowanie badań i innowacji w dziedzinie technologii informacyjnokomunikacyjnych i rozwijanie ich w ramach Programu Horyzont2020. Na

wydarzenie składają się spotkania z przedstawicielami KE, którzy poinformują o najnowszych konkursach i szczegółach
programów pracy na lata 2018-20. Będzie to także okazja do spotkania się z naukowcami i przedsiębiorcami z innych krajów UE i
możliwość omówienia pomysłów na projekty. Więcej:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-proposers-day-2017

HORYZONT 2020 – jak aplikować w latach 2018-2020?
Program „Horyzont 2020” jest realizowany za pomocą dwuletnich programów prac
obejmujących zaproszenia do składania wniosków projektowych. Każde z tych
zaproszeń obejmuje szereg tematów, w których konsorcja mogą składać wnioski w
wyznaczonych terminach. Aktualnie realizowany program obejmuje lata 2016–2017.
Program prac zawierający informację o konkursach na lata 2018–2020 ma się ukazać na
jesieni 2017.

Warsztaty z procesu składania wniosków – Międzynarodowe Agendy Badawcze
Celem programu MAB jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek
badawczych kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których
zespoły naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje
będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe. Warsztaty odbędą się 19
maja br. i są adresowane do osób zainteresowanych złożeniem wniosku o
dofinansowanie. Więcej http://www.fnp.org.pl/szkolenie-z-procesu-skladaniawnioskow-w-programie-mab/

