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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_02.06.2017.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

Projektu Budowania Potencjału LIFE 2014-2020 na rzecz ochrony środowiska i klimatu
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił rozpoczęcie
naboru wniosków do programu LIFE 2014-2020. Program na celu wspieranie
działań na rzecz środowiska i na rzecz klimatu ze szczególnym uwzględnieniem
finansowania ochrony przyrody w ramach sieci Natura 2000. Finalna dotacja
przedsięwzięcia może nawet wynieść 95% kosztów kwalifikowanych (60% z
Komisji Europejskiej i 35% z NFOŚiGW). Warto zwrócić uwagę, iż pomimo bardzo
szerokiego zakresy tematycznego, program nie finansuje badań naukowych.
Nabór trwa do dnia 7, 12 lub 14 września 2017 r.
(w zależności od obszaru priorytetowego)
Więcej: http://projekty.us.edu.pl/konkurs-na-projekty-z-dziedziny-ochrony-srodowiska-i-klimatu-life

Fundusze strukturalne POWER 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych
NCBiR ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów mających na celu wsparcie
w sposób kompleksowy rozwoju jakości szkolnictwa wyższego. Projekty
zgłaszane do konkursu muszą obejmować swoim zakresem merytorycznym co
najmniej trzy ze wskazanych modułów działań: * programy kształcenia, *
podnoszenie kompetencji, * programy stażowe, * wsparcie świadczenia wysokiej
jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu
aktywności zawodowej na rynku pracy, * studia doktoranckie, * zarządzanie w
instytucjach szkolnictwa wyższego. Nabór trwa do dnia 15 września 2017 r.
Więcej: http://projekty.us.edu.pl/konkurs-na-projekty-podnoszace-kompetencje-kadry-dydaktycznej-uczelni

Materiały ze spotkania – HORIZON 2020
1 czerwca 2017 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu
Śląskiego odbyło się spotkanie Komisji Nauki i Komisji Kształcenia, na której
prezentowano założenia programu PO WER 3.5 na kompleksowe wsparcie
rozwoju jakości szkolnictwa wyższego. Zachęcamy do zapoznania się z
materiałami.

Więcej: http://projekty.us.edu.pl//sites/projekty.us.edu.pl/files/media/iprezentacje_power_3_5.pdf

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 do dnia 15 listopada 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 do dnia 31 sierpnia 2017 r.
Więcej: http://projekty.us.edu.pl/horyzont-2020-konkurs-erc-advanced-grant

Granty PNFN dofinansowanie badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych
Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy.
Adresatami akcji promowania są wyższe uczelnie, pozauniwersyteckie placówki badawcze i
inne instytucje naukowe w Polsce i w Niemczech, zawsze w powiązaniu z odnośnymi
instytucjami w kraju partnerskim (Niemcy lub Polska). Zapraszamy do składania wniosków.
Więcej: http://www.pnfn.pl/pl/

Uniwersytet Śląski otrzymał logo Komisji Europejskiej HR Excellence in Research
Miło jest nam zawiadomić, iż 19 maja 2017 roku Uniwersytet Śląski w
Katowicach uzyskał zgodę na korzystanie z logo Komisji Europejskiej
HR Excellence in Research. Tym samym uczelnia znalazła się w gronie ponad 40
instytucji w Polsce, które zapewniają badaczom najlepsze warunki pracy i
rozwoju. Przyznawanie logo HR Excellence in Research jest jednym z działań
Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for
Researchers nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy
naukowców w Unii Europejskiej. Działania te mają przyczynić się do zwiększania
liczby pracowników naukowych instytucji europejskich.

Sukces Uniwersytetu Śląskiego i kolejne konkursy FSS
Z przyjemnością informujemy, że w ostatnim czasie dofinansowanie z funduszy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskały dwa
projekty Uniwersytetu Śląskiego. Dofinansowanie: Uniwersyteckiego Laboratorium
Kontroli Atmosfery (WNoZ) oraz zakup detektora elektronów wtórnie
rozproszonych SED (WNoz). Dofinansowanie uzyskał również projekt INTERREG:
BSUIN - Sieć Laboratoriów podziemnych Morza Bałtyckiego, w którym WMFiCh
jest partnerem.
Więcej: http://projekty.us.edu.pl/projekty-edukacyjne
http://projekty.us.edu.pl/sukces-us-w-interreg-morze-baltyckie

