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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 [link] http://projekty.us.edu.pl/sites/projekty.us.edu.pl/files/media/harmonogram_konkursow_0.pdf

Sukces Uniwersytetu i kolejne konkursy w ramach Mechanizmu Norweskiego
Z przyjemnością informujemy, że w ostatnim czasie dofinansowanie w ramach
Funduszu Stypendialno-Szkoleniowego dofinansowanie uzyskały dwa projekty
Uniwersytetu Śląskiego. Projekty mają na celu opracowanie i wdrożenie nowych
programów nauczania na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale
Artystycznym.
Jednocześnie informujemy, że jeszcze w I kwartale 2014 r. planowane są kolejne
nabory projektów. Zapraszamy do zapoznania się z założeniami konkursu.
Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/sukces-dwa-projekty-uniwersytetu-slaskiego-uzyskaly-dofinansowanie

Największe możliwości finansowania badań i nauki – HORIZON 2020
W związku z uruchomieniem przez Komisję Europejską szeregu konkursów w ramach
największego programu finansowania badań HORIZON 2020 Dział Projektów
przygotował zestawienie konkurów – tłumaczenie polskie.
HORYZONT 2020 to program obejmujący dziedziny tj.: zdrowie, żywność i
biotechnologia, nauki informatyczne, nanotechnologie, energię, środowisko,
transport, nauki socjoekonomiczne, przestrzeń kosmiczną oraz bezpieczeństwo.
Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/wyszukiwarki-konkursow-w-ramach-programu-horizon-2020

MOŻLIWOŚCI NOWEGO PROGRAMU ERASMUS +
Program ERASMUS+ to połączenie kilku dotychczas funkcjonujących programów
mających na celu wsparcie działań, tj.: wyjazdy w celach edukacyjnych, współpraca
międzynarodowa na rzecz innowacji i dobrych praktyk oraz wsparcie reform w
obszarze edukacji.
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami oraz terminami aplikowania o środki
w konkurach.
Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/erasmus-zaproszenie-do-udzialu-w-programie

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU MUNDUS
Program oferuje obecnie granty, których celem jest wsparcie współpracy z krajami
wysokorozwiniętymi ICI-ECP. Dofinansowanie obejmuje realizację projektów typu
wspólne programy studiów i projekty mobilnościowe z Australią, Japonią i Koreą
Południową.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Termin składania wniosków mija 15 maja
2014 r.
Więcej [link] http://www.erasmusmundus.org.pl/node/256

SPOTKANIA INFORMACYJNE
Szanowni Państwo Dział Projektów zamieszcza na swojej stronie Internetowej
informacje nt. prowadzonych konferencji i spotkań informacyjnych. Serdecznie
zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach, których celem jest pomoc osobom
chcącym realizować projekty dofinansowane ze źródeł międzynarodowych.
Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/spotkania-informacyjne

PUNKT KONSULTACYJNY DLA DOKTORANTÓW
W ramach projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego
Śląska” prowadzonego przez Uniwersytet Śląski wraz z Urzędem Marszałkowskim
uruchomiony został punkt konsultacyjny, którego celem jest wsparcie doktorantów
w zakresie pozyskiwania środków z UE na realizację badań naukowych, tworzenie
modeli biznesowych pod kątem pozyskania inwestora, transfer technologii na linii
nauka-biznes, ochrona własności intelektualnej.
Więcej [link] http://www.doktoris.us.edu.pl/projekt/wsparcie.php

