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/01.02.2017_harmonogram_konkursowo.pdf

KONKURS W RAMACH PO WER : Program Studiujesz? Praktykuj! (Działanie 3.1)
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości
programów stażowych dla studentów.
Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 6 marca 2017 r. do
dnia 7 kwietnia 2017 r.
Więcej: http://projekty.us.edu.pl/studujesz-praktykuj-2-edycja-2017-ncbr-oglosil-konkurs

KONKURS W RAMACH PO WER: Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich (Działanie 3.2)
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i
rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na
projekty, które obejmą swym zakresem merytorycznym wyłącznie działania
dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i
działań uzupełniających.
Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 1 lutego 2017 r.
do dnia 31 marca 2017 r.

Więcej: http://projekty.us.edu.pl/interdyscyplinarne-programy-studiow-doktoranckich

Projekt „Kreatywny eksperymentator” uzyskał dofinansowanie NCBR
Dofinansowanie przyznane zostało w konkursie „Ścieżki Kopernika 2.0”, którego
celem jest zachęcenie młodzieży do zgłębiania tajników wiedzy. W ramach
programu przygotowywane są niekonwencjonalne moduły zajęć, które mają
rozbudzić w młodzieży ciekawość i kreatywność. Celem programu jest również
pokazanie lokalnym społecznościom, w jaki sposób odkrycia naukowe wpływają na
codzienne życie. Projekt znalazł się na pierwszym miejscu na liście projektów
wyznaczonych do dofinansowania. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z
listów
projektów
ocenionych
pozytywnie,
dostępnych
na
stronie:
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_rozwoj/sciezki_kopernika/wnioski_
ocenione_pozytywnie.pdf

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 2017 w
Horyzoncie 2020!
Programy Pracy na najbliższy rok dostępne są w serwisie Participant Portal: link

NABÓR W RAMACH: Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

W ramach RISE finansowane są projekty badawcze realizowane w
dowolnej dziedzinie naukowej i opierające się na wymianie osób
zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowców, w tym
doktorantów oraz kadry zarządzającej, administracyjnej i
technicznej), pracujących w różnych krajach i sektorach.

Nabór trwa do 05.04.2017 r.
Więcej:

http://projekty.us.edu.pl/konkurs-rise-horyzont-

2020-msca

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU EUROPEJSKIEGO ISS EWATUS
W dniach 30 – 31 stycznia 2017 r. odbyła się uroczystość zakończenia projektu
europejskiego „Integrated Support System for Efficient Water Usage and Resources
Management” (ISS-EWATUS) realizowanego od 2014 roku i koordynowanego przez Instytut
Informatyki Uniwersytetu Śląskiego.
Partnerami tworzącymi konsorcjum projektu były jednostki naukowe, naukowo-badawcze
oraz przedsiębiorstwa reprezentujące pięć krajów europejskich: Polskę, Wielką Brytanię,
Hiszpanię, Grecję oraz Holandię.

POLSKO NIEMIECKA FUNDACJA NA RZECZ NAUKI – KONKURS UPROSZCZONY
Termin składania wniosków w konkursie upływa 20 marca 2017 r. Decyzje o
przyznaniu dotacji zostaną ogłoszone w lipcu 2017 r. Projekty, które
otrzymają dotację, będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po
ogłoszeniu decyzji. Projekty muszą być realizowane w ramach współpracy
pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Dotacja PNFN może stanowić
najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% wydatków zbiorowych
powinny stanowić środki własne lub inne źródła finansowania.

Więcej: http://www.pnfn.pl/pl/530.php

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.
Najbliższy termin: 1 marca 2017

Więcej informacji: http://visegradfund.org/home/

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

Konkurs ERC Advanced Grant – Horyzont 2020
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu ERC Advanced Grant
16.05-31.08.2017
Konkurs ten skierowany jest do naukowców ze stopniem doktora lub wyższym i
z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat.
Finansowane są 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).
Maksymalnie 5-letnie projekty, o wartości do 2,5 mln euro, są inicjowane przez samych naukowców, a wykonywane pod
kierunkiem lidera (Principal Investigator). PI może pracować samodzielnie, bądź stworzyć zespół, w zależności od dziedziny
naukowej i specyfiki projektu. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata.
Projekty są wykonywane w wybranej przez lidera instytucji goszczącej (Host Institution), która musi znajdować się w jednym z
krajów Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych. Dla uczonych pracujących w tych krajach może to być instytucja
macierzysta.).

ERC ogłasza powrót Synergy Grants
Rada Naukowa Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), dokonawszy oceny
biegnących projektów Synergy Grants, zaakceptowanych w pierwszych dwóch
konkursach (2012 i 2013), zdecydowała o reaktywowaniu tego typu grantów.
Dla przypomnienia: Synergy Grants to projekty interdyscyplinarne dla zespołów 2-4
naukowców, osiągające budżet do 15 mln euro na okres do 6 lat. Wzbudziły one ogromne
zainteresowanie: na pierwszy konkurs nadesłano 697 wniosków, na drugi – 427.
Sfinansowano natomiast w sumie tylko 24 projekty.
Kolejny konkurs będzie ogłoszony w Programie Pracy na 2018 r., który zostanie opublikowany w połowie 2017 r..).

ERC ogłasza powrót Synergy Grants
Rada Naukowa Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), dokonawszy oceny biegnących projektów Synergy Grants,
zaakceptowanych w pierwszych dwóch konkursach (2012 i 2013), zdecydowała o reaktywowaniu tego typu grantów.
Dla przypomnienia: Synergy Grants to projekty interdyscyplinarne dla zespołów 2-4 naukowców, osiągające budżet do 15 mln
euro na okres do 6 lat. Wzbudziły one ogromne zainteresowanie: na pierwszy konkurs nadesłano 697 wniosków, na drugi – 427.
Sfinansowano natomiast w sumie tylko 24 projekty.
Kolejny konkurs będzie ogłoszony w Programie Pracy na 2018 r., który zostanie opublikowany w połowie 2017 r..).

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji opublikowała konkurs „Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i
szkolenia” (dot. m.in. sektora: Szkolnictwo wyższe) – termin składania wniosków to 29 marca 2017 r.
Dofinansowanie z Programu Erasmus + mogą uzyskać międzynarodowe projekty polegające na wdrażaniu i upowszechnianiu
innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym. Efektem tego typu projektów powinna być przede
wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz
podniesienie jakości kształcenia.
Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu.
Przykładowe działania jakie mogą zostać objęte projektem to:
•
Opracowywanie programów kształcenia (przedmiot, moduł, kierunek), w tym wspólnych studiów.
•
Wprowadzanie większej różnorodności form kształcenia, w tym wirtualnych.
•
Opracowywanie nowych metod kształcenia/ dydaktycznych (stymulowanie kreatywności, umiejętności związanych z
przedsiębiorczością itp.)
•
Opracowywanie materiałów, metod, narzędzi dydaktycznych.
•
Wypracowywanie standardów jakościowych
•
Rozwój współpracy uczelni z przedsiębiorstwami (np. angażowanie studentów i pracowników uczelni we wspólne
projekty z przedsiębiorstwami).
•
Opracowywanie i wdrażanie strategii współpracy (w instytucjach).
•
Badania, analizy, studia przypadku (dotyczące kształcenia, edukacji w danej dziedzinie).
Pozostałe otwarte konkursy Akcji 2 Programu Erasmus + na 2017 znajdują się na stronie www: http://erasmusplus.org.pl/oprogramie/terminy/

Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa – spotkanie brokerskie
Celem spotkania jest zapoczątkowanie skutecznej współpracy między nauką
a społeczeństwem, pozyskanie nowych talentów naukowych oraz połączenie
doskonałości naukowej ze społeczną świadomością i odpowiedzialnością.
Spotkania te będą doskonałą okazją do nawiązania kontaktów oraz poszukiwania
partnerów do udziału w projektach w nadchodzącym konkursie 2017 w obszarze SwafS,
którego otwarcie planowane jest na 12 kwietnia br.
Termin: 10 marca 2017
Miejsce: Bruksela
Więcej informacji i rejestracja na stronie: https://www.b2match.eu/horizon-swafs2017
Konkursy w ramach CALL: SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY na Participant Portal: link

