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Jeżeli poniższy newsletter nie wyświetla się poprawnie, użyj tego linku

22 sierpnia 2017 r.

Harmonogram naboru projektów do dofinansowania

Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego przygotowuje
harmonogram naborów w ramach konkursów ogłaszanych
przez różne instytucje. Zachęcamy do zapoznania się z
aktualnymi możliwościami dofinansowania projektów ze
środków międzynarodowych. Harmonogram obejmuje
także ofertę grantów stypendialnych i badawczo
wyjazdowych.

Więcej

Dofinansowanie na utworzenie Interdyscyplinarnych programów studiów
doktoranckich  PO WER 3.2
Celem programu jest tworzenie i realizacja wysokiej
jakości:
*interdyscyplinarnych
programów
studiów
doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
*międzynarodowych programów studiów doktoranckich,
przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni
wspólnie z innymi jednostkami naukowymi; *programów
studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i
społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i
http://s.enewsletter.pl/n/546/01CA1/vl.b7763655758e9
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zapewniających
możliwość
transferu/komercjalizacji
rezultatów studiów doktoranckich.
Nabór wniosków trwa do 20 października 2017 r.

Więcej

Konkursy na staże podoktorskie  POIR POWROTY i HOMING
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza konkurs w
ramach finansowania innowacyjnych lub przełomowych
projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych
przez młodych doktorów (nie dłużej niż 5 lat po obronie) z
całego świata (niezależnie od ich narodowości),
powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach
B+R (POWROTY) lub powracających do kraju (HOMING).
Nabór wniosków trwa do 2 października 2017 r.
Więcej

Konkurs na założenie pierwszego zespołu badawczego  POIR FIRST TEAM
Program ma na celu wsparcie młodych naukowców
powracających do kraju w założeniu pierwszych zespołów
badawczych. Program oferuje wsparcie w wysokości około
2 mln zł dla zespołu. Wnioskodawcą w konkursie może
zostać
naukowiec
(niezależnie
od
narodowości)
posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5
lat, pracujący w najbardziej innowacyjnych obszarach
nauki i posiadający partnera naukowego z kraju lub
zagranicy
Nabór wniosków trwa do dnia 2 października 2017 r.
Więcej

Konkurs na rzecz rozwoju zespołów badawczych  POIR TEAM TECH Core Facility
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Programu wspiera rozwój kadr sektora B+R w projektach
zespołowych prowadzonych przez uczonych posiadających
wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac
badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu
usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na
rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców w tym
również innych jednostek naukowobadawczych.
Nabór wniosków trwa do dnia 2 października 2017 r.
Więcej

Międzynarodowe Agendy Badawcze – POIR 4.3
Trwa nabór wniosków w programie umożliwiającym
utworzenie Międzynarodowych Agend Badawczych (MAB)
złożonych z wybitnych naukowców polskich jak i
zagranicznych. Aplikowanie do programu MAB jest otwarte
dla beneficjentów spoza województwa mazowieckiego do
23 października 2017 r. (konkurs 6/2017), a konkurs
standardowy ogłoszony zostanie jesienią i będzie trwał do
20 grudnia 2017 r.
Więcej

Konkurs na nowatorskie projekty badawcze  HORYZONT 2020 Granty ERC
Europejska

Rada

uropean

ds. Badań Naukowych (E
– ERC) ogłosiła konkursy na projekty
badawcze o wysokim stopniu ryzyka, prowadzące do
ważnych odkryć i przełomowych wyników. Badania muszą
mieć charakter poznawczy, pionierski i przekraczać obecne
granice wiedzy. Granty ERC wspierają twórcze i
nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach
wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne: *
ERC Starting Grant  dla początkujących, utalentowanych
badaczy do 7 lat po doktoracie; * ERC Synergy Grant 
adresowane do grupy 24 utalentowanych badaczy, której
wspólna praca może doprowadzić do przełomu, który nie
byłby możliwy w badaniach indywidualnych. Terminy
składania wnioskow dostępne pod linkiem.

Research Council

Więcej

Dofinansowanie dla beneficjentów programu HORYZONT 2020  Konkurs
MNiSW "Premia na Horyzoncie"
http://s.enewsletter.pl/n/546/01CA1/vl.b7763655758e9
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Celem konkursu „Premia na Horyzoncie" jest udzielenie
wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w
ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz
programu Euratom. Wnioskodawca może ubiegać się o
przyznanie środków finansowych na dodatki do
wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji
projektów, po podpisaniu umowy na realizację projektu,
niezależnie od terminu jej podpisania i etapu realizacji
projektu. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, a
budżet programu wynosi 30 mln zł.
Więcej

Konkursy, stypendia i staże dla studentów, doktorantów i młodych naukowców
Dział Projektów zachęca do zapoznania się z konkursami
finansowanymi z funduszy UE i międzynarodowych
skierowanymi do młodych ludzi w społeczności
akademickiej: maturzystów, studentów, doktorantów i
młodych doktorów. Oferta obejmuje studia i staże
zagraniczne, stypendia oraz nagrody finansowe. Możliwe
są wyjazdy do ośrodków akademickich na Słowacji,
Islandii, w Niemczech, Nowej Zelandii, Izraelu, USA,
Finlandii czy Szwajcarii.
Więcej

Kolejny sukces Uniwersytetu Śląskiego: projekt Jupyter@edu

Projekt "Jupyter@edu  Infrastruktura dydaktyki w
chmurze: skalowane wdrożenie systemu notatnik Jupyter
dla naukowych eksploracji" uzyskał dofinansowanie ze
środków Programu ERASMUS+. Projekt realizowany jest
przez Instytut Fizyki, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii,
a Uniwersytet Śląski jest Liderem projektu.

Więcej

Nadawcą newslettera jest
Dział Projektów
Uniwersytetu Śląskiego
http://s.enewsletter.pl/n/546/01CA1/vl.b7763655758e9

Skontaktuj się z nami:

www.projekty.us.edu.pl
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Wykonanie:
Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego
Mailing wysłany za pomocą systemu
Aby wypisać się z newslettera, użyj tego linku
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