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Zaproszenie na szkolenie – HORIZON 2020
Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym
Programów Badawczych UE zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone
finansowaniu międzynarodowej współpracy badawczo-innowacyjnej i
szkoleniowej.
Spotkanie: 23 czerwca 2014 r. godz. 10:00 – 12:00,
Aula im. K. Lepszego w Rektoracie UŚ, ul. Bankowa 12 w Katowicach
Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/sites/projekty.us.edu.pl/files/media/ogloszenie_h20202.pdf
Karta zgłoszenia [link]
http://projekty.us.edu.pl/sites/projekty.us.edu.pl/files/media/karta_zgloszenia_h20202.pdf

Konkursy w ramach HORIZON 2020 - aktualizacja
W związku z uruchomieniem przez Komisję Europejską szeregu konkursów w
ramach największego programu finansowania badań HORIZON 2020 Dział
Projektów przygotował zestawienie konkurów – tłumaczenie polskie.
HORYZONT 2020 to program obejmujący dziedziny tj.: zdrowie, żywność i
biotechnologia, nauki informatyczne, nanotechnologie, energię, środowisko,
transport, nauki socjoekonomiczne, przestrzeń kosmiczną oraz bezpieczeństwo.
Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/wyszukiwarka-i-zestawienie-konkursow-w-ramach-programu-horizon-2020aktualizacja

Granty na granty
Szanowni Państwo 5 czerwca b.r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił
nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na przygotowanie wniosków
projektowych do programów badawczych Unii Europejskiej: „GRANTY NA GRANTY wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej w
2014 r”. Program pozwala ubiegać się o przyznanie środków finansowych na koszty
przygotowania wniosku projektowego. Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/granty-na-granty

Spotkania brokerskie - zdobywaj kontakty
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. Udział w spotkaniach brokerskich pozwala
także uzyskać najnowsze informacje na temat trendów i innowacji rynkowych,
wypromować własne produkty, technologie i badania.
Zapraszamy do zapoznania się z listą spotkań [link]
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents

a także do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym funduszy na energetykę.
Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/horyzont-2020-dzien-informacyjny-fundusze-na-energetyke

Pierwsze konkursy w ramach programu KREATYWNA EUROPA
Kreatywna Europa to program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe
dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten w obecnej
postaci będzie realizowany do roku 2020 w ramach trzech komponentów: MEDIA,
KULTURA i część międzysektorowa. Program ma na celu rozwijanie
międzynarodowych karier artystycznych, tworzenie nowych możliwości
zawodowych i zwiększanie umiejętności sektora kultury do konkurencyjnego
działania ponadnarodowo zarówno w dziedzinie literatury, jak i filmu, muzyki czy
teatru. Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/pierwsze-konkursy-w-ramach-programu-kreatywna-europa

Kierunki zamawiane: w nowej edycji
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w czerwcu b.r. ma ruszyć pilotaż
nowej edycji kierunków zamawianych. Poprzez dofinansowanie UE od 2009 roku
rząd wspiera studia uznane przez ekspertów za kluczowe dla polskiej gospodarki.
Wsparcie dotyczy takich działań jak: unowocześnienie programów, zatrudnienie
wykładowców ze świata, praktyczne formy kształcenia, czy programy wyrównawcze
i stypendia motywacyjne. Sam Uniwersytet Śląski realizuje/realizował 9 kierunków
zamawianych. Więcej [link] http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2744,kierunki-zamawiane-w-nowej-edycjinacisk-na-kompetencje-wazne-na-rynku-pracy.html

Stan wdrażania Funduszy Europejskich 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. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
prezentuje informacje ogólne dotyczące programów oraz informacje dotyczące
stanu ich wdrażania. Więcej [link]
http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx

