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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_20.08.2014.pdf

MNiSW ogłosiło dwa konkursy dofinansowane z PO Innowacyjna Gospodarka
1. Uniwersytet Młodych Wynalazców - W ramach programu uczniowie i ich
nauczyciele będą mogli m.in. prowadzić wspólnie z kadrą akademicką projekty
naukowe, tworzyć wynalazki, korzystać z laboratoriów uniwersyteckich.
2. Działania tzw. Akademickie Centrum Kreatywności - W ramach programu
możliwe jest prowadzenie badań i upowszechnianie metod kształcenia przyszłych
nauczycieli.
Więcej [link]
http://projekty.us.edu.pl/mnisw-oglosilo-dwa-konkursy-finansowane-z-po-innowacyjna-gospodarka-nabor-do30092014-r

Kolejne konkursy – Fundusz Wyszehradzki
Szanowni Państwo, przypominamy o cyklicznych naborach na dofinansowanie
projektów w ramach Funduszu Wyszehradzkiego. Warunkiem aplikowanie o środki
jest nawiązanie w ramach projektu współpracy z państwami Wyszehradzkimi tj.
Czechy, Słowacja, Węgry i wspólne podjęcie jakiegoś przedsięwzięcia, np.
konferencja, festiwal, wymiana doświadczeń itp. Partnerami mogą być instytucje
lub osoby fizyczne. Zapraszamy do zapoznania się z informatorem.
Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/fundusz-wyszehradzki-informator

KONKURSY PROGRAMU ERASMUS +
Program ERASMUS+ cyklicznie ogłasza konkursy na dofinansowanie projektów.
Zachęcamy do śledzenia naborów ogłaszanych na stronie operatora.
Więcej [link] http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/
oraz zapoznania się z ogłoszonym konkursem dotyczącym współpracy na rzecz
innowacji i wymiany dobrych praktyk.
Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/erasmus-partnerstwa-strategiczne-wspolpraca-na-rzecz-innowacji-i-wymianydobrych-praktyk-nabor-do

Oferty współpracy w ramach projektów badawczych HORIZON 2020
HORYZONT 2020 to program wspierający międzynarodowe działania obejmujące
dziedziny tj.: zdrowie, żywność i biotechnologia, nauki informatyczne,
nanotechnologie, energię, środowisko, transport, nauki socjoekonomiczne,
przestrzeń kosmiczną oraz bezpieczeństwo. Zapraszamy do zapoznania się z:
1. Ofertami dotyczącymi możliwości nawiązania współpracy.
Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/oferty-dotyczace-mozliwosci-nawiazania-wspolpracy-w-zakresie-projektowhorizon-2020

2. Możliwościami uczestnictwa w spotkaniach brokerskich.
Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/spotkania-brokerskie-zdobywaj-kontakty-i-realizuj-partnerskie-projekty-0

Dotacje na projekty między szkołami wyższymi z Polski i Niemiec
Do 15.10.2014 r. trwa nabór wniosków na dofinansowanie współpracy między
naukowcami Polski i Niemiec w zakresie 4 priorytetów tematycznych: transfer
kultury i wiedzy, procesy europeizacji, zmiana norm i wartości, wielojęzyczność.
Jednocześnie projekty powinny skupiać się na tematach dotyczących stosunków
polsko-niemieckich.
Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/dotacje-na-projekty-miedzy-szkolami-wyzszymi-z-polski-i-niemiec-nabordo-15102014-r

Konkursy indywidualne
Szanowni Państwo, zapraszamy do śledzenia indywidualnych konkursów na portalu
Eurodesk. Aktualnie ogłoszone są m.in.:
1. VIRAL VIDEO Konkurs na rozpowszechniane w internecie filmy
2. MEDEA Nagrody za innowacyjne wykorzystanie mediów
3. Konkurs prac młodych naukowców
Więcej [link] http://www.eurodesk.pl/nb_programs?find=date&themeid=EU0010000015

Projekty realizowane przez Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Śląski realizuje obecnie prawie 70 projektów dofinansowanych ze
środków zagranicznych, w tym projekty badawcze, edukacyjne i inwestycyjne. W
ramach niektórych projektów uczelnia oferuje dodatkowe wsparcie dla studentów,
pracowników oraz osób postronnych. Obecnie prowadzone są nabory w ramach
projektów:
1. NITKA – nabór na studia podyplomowe. Więcej [link] http://nitka.us.edu.pl/
2. FORSZT – nabór stypendia doktoranckie. Więcej [link] http://forszt.us.edu.pl/aktualnosci/

