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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_11.03.2014.pdf

Sukces Uniwersytetu - kolejne dwa projekty w ramach 7 PR
Z przyjemnością informujemy, że w ostatnim czasie dofinansowanie Komisji
Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego uzyskały dwa projekty:
Projekt Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach koordynowany przez dr Ewę
Magierę. Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/sukces-projekt-iss-ewatus-wiinom-uzyskal-dofinansowanie-ke
Projekt Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji koordynowany przez dr hab. prof. UŚ
Eugenię Smyrnovą-Trybulską. Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/sukces-projekt-irnet-weinoeuzyskal-dofinansowanie-ke

Kolejne nabory w ramach programu ERASMUS+
Program ERASMUS+ to program mający na celu wsparcie działań w obszarze szeroko
rozumianej edukacji i międzynarodowej współpracy instytucji edukacyjnych.
Obecnie ogłoszonych jest szereg konkursów w ramach trzech typów działań, tj.:
1. Jean Monnet. Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/materialy-ze-spotkania-erasmus-jean-monnet
2. Międzynarodowe sojusze na rzecz wiedzy i umiejętności. Więcej [link]
http://projekty.us.edu.pl/erasmus-sojusze-na-rzecz-wiedzy-i-umiejetnosci-nabor-wnioskow-do-03042014-r

3. Partnerstwa strategiczne. Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/erasmus-partnerstwa-strategicznenabor-do-30042014-r

Nowy Program na lata 2014-2020 – KREATYWNA EUROPA
Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej wspierający sektory
kultury i sektory kreatywne. Program oferuje wsparcie inicjatyw w zakresie kultury,
kina, telewizji, muzyki, literatury, sztuk widowiskowych, dziedzictwa kultury oraz
dziedzin pokrewnych. Program zasadniczo składa się z dwóch komponentów:
kultura i media.
Więcej [link]
http://projekty.us.edu.pl/konkursy-w-ramach-programu-kreatywna-europa

Konkursy dla naukowców
Szanowni Państwo obecnie trwają nabory w ramach dwóch inicjatyw:
Konkurs L’Oreal –program stypendialny dla kobiet naukowców prowadzących
badania w dziedzinie nauk o życiu. Wysokość stypendiów w tegorocznej edycji
wynosi: 27.000 zł. Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/konkurs-dla-kobiet-nauki-loreal-nabor-do31052014-r

Nagrody Marco Biagiego – dla najlepszej pracy dotyczącej tematyki związanej z
prawem pracy. Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/nagrody-marco-biagiego-najlepszej-pracy-dotyczacejtematyki-zwiazanej-z-prawem-pracy

Perspektywa 2014-2020
Szanowni Państwo nowa perspektywa finansowania na lata 2014-2020, to nowe
możliwości pozyskiwania środków na działalność badawczą i edukacyjną, ale także
zmiany w obowiązujących programach.
Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami, jakie nastąpiły w ramach Funduszy
Strukturalnych Unii Europejskiej, Programów Ramowych Komisji Europejskiej oraz
programu edukacyjnego ERAMSUS+. Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/perspektywa-2014-2020

Zmiany zapisów oświadczeń uczestników projektów POKL
Szanowni Państwo realizujący projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki prosimy o zaznajomienie się z komunikatem NCBiR. Komunikat ten dotyczy
zmiany zapisów oświadczenia podpisywanego przez osoby, które przystępują do
projektu.
Jednocześnie informujemy, że oświadczeń podpisanych do dnia 10.03.2014 r. nie
zmieniamy.
Więcej [link] http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapitalludzki/aktualnosci/art,2628,komunikat-dotyczacy-danych-osobowych-uczestnikow-projektow.html

