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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_05.05.2014.pdf

Sukces Uniwersytetu - kolejny projekt w ramach 7 PR
Z przyjemnością informujemy, że w ostatnim czasie dofinansowanie Komisji
Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego uzyskał projekt Wydziału Nauk
Społecznych koordynowany przez prof. zw. dr hab. Kazimierę Wódz pt. „RESCuE –
Patterns of Resilience during Socioeconomic Crises among Households in Europe”.
Projekt realizowany będzie w międzynarodowym konsorcjum. Więcej [link]
http://projekty.us.edu.pl/sukces-projekt-rescue-wns-uzyskal-dofinansowanie-komisji-europejskiej

Konkurs „rewitalizacja terenów zdegradowanych”

Szanowni Państwo trwa konkurs REVITARE dla studentów i młodych pracowników
nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów
zdegradowanych. Prace konkursowe mogą uwzględniać następujące aspekty
odnowy terenów zdegradowanych: przyrodniczo-krajobrazowy, technologicznoinżynierski, projektowo-planistyczny, ekonomiczno-prawny, społeczny. Rejestracja
wstępna trwa do 31.05.2014 r. a termin nadsyłania prac mija 16.06.2014 r. Więcej
[link] http://projekty.us.edu.pl/konkurs-dot-rewitalizacji-terenow-zdegradowanych-rejestracja-do-31052014

Zmiana w zamówieniach publicznych
1 kwietnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano zmiany wprowadzające
korzystne rozwiązania dla naukowców. Udało się m.in. podwyższyć próg
zobowiązujący do prowadzenia zamówień publicznych z 14 do 30 tys. euro. Ponadto
specjalnie dla naukowców dostawy i usługi służące wyłącznie do celów prac
badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych będą wyłączone
spod reżimu. Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/zmiany-w-ustawie-prawo-zamowien-publicznych

Spotkania brokerskie - zdobywaj kontakty i realizuj partnerskie projekty
Udział w spotkaniach brokerskich to ogromna szansa dla osób i instytucji chcących
uczestniczyć w projektach do tworzenia nowych partnerstw i do uruchomienia
nowych wspólnych propozycji projektów. Jest to sposób na wzmocnienie
współpracy między Europejskim przemysłem i jednostkami badawczymi dający
bezpośrednią możliwość znalezienia partnerów w całej Europie.
Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/spotkania-brokerskie-zdobywaj-kontakty-i-realizuj-partnerskie-projekty

Stypendia indywidualne dla naukowców
Do 11.09.2014 r. trwa nabór wniosków w ramach stypendiów indywidualnych
programu HORIZON 2020. Stypendia indywidualne mają podnosić potencjał
kreatywny i innowacyjny doświadczonych naukowców, którzy chcą dywersyfikować
swoje umiejętności w ramach zaawansowanych szkoleń oraz międzynarodowej i
międzysektorowej mobilności. Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/stypendia-indywidualne-dlanaukowcow-nabor-do-11102014-r

Stan wdrażania programów na lata 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 z
programami i ich zakresem wsparcia. Więcej [link]
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm

Aktualne nabory. Więcej [link] http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

