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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:

http://projekty.us.edu.pl/sites/projekty.us.edu.pl/files/media/2015.05.11_harmonogram_konkursow.pdf

ZNAMY TERMINY NAJBLIŻSZYCH NABORÓW W RAMACH PROGRAMU PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawiło nowy harmonogram konkursów
w ramach osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, których
tematyka jest szczególnie skierowana do uczelni i dotyczy następujących działań:
3.4 Centralne programy antyplagiatowe (II kwartał 2015)
3.1 Program rozwoju kompetencji - zastępujący dawne kierunki zamawiane (II
kwartał 2015)
3.1. Studiujesz? Praktykuj! – programy stażowe dla studentów (III kwartał 2015)
3.1 Wsparcie akademickich Biur Karier (IV kwartał 2015)
Szczegółowe informacje dotyczące tematyki działań oraz harmonogramu konkursów: http://projekty.us.edu.pl/znamy-terminynajblizszych-naborow-w-ramach-programu-po-wer-2014-2020

REGIONALNY PROGRAM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020
Opublikowany został harmonogram konkursów w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.
Szczególną uwagę zwracamy na konkursy w ramach:
2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, w tym digitalizacja zasobów nauki
(II kwartał 2015)
VII Działania z zakresu regionalnego rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu
(Biura Karier/ CKU)
VIII Wsparcie dla tworzenia i rozwijania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w regionie poprzez działania wspierające szkoły (UŚ
Ogłoszenia o konkursach i szczegółowe zasady umieszczane będą na stronie Funduszy
Europejskich http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#/10620=2840

NOWA STRONA FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Szanowni Państwo, pojawiła się nowa strona Funduszy Europejskich pod adresem
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Strona daje możliwość wyszukania
dofinansowania odpowiadającego naszym potrzebom poprzez opcję „znajdź
dofinansowanie”. Ponadto w części „zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”, po
wskazaniu woj. śląskiego pojawiają się wszystkie aktualnie trwające nabory wraz z
kompletem dokumentacji. Zapraszamy do korzystania.

SUKCES UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W RAMACH FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła listę projektów, które otrzymały dofinansowanie w
ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Dzięki temu studenci i
pracownicy Uniwersytetu Śląskiego będą mogli po raz trzeci uczestniczyć w wymianach i
praktykach międzynarodowych z instytucjami partnerskimi: Uniwersytetem w Oslo,
Uniwersytetem Islandzkim oraz Instytutem Historii Naturalnej w Akureyri. Więcej informacji na
stronie http://fss.us.edu.pl

HORYZONT 2020 - DZIAŁANIA W RAMACH AKCJI MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE ORAZ NAUKA Z UDZIAŁEM
SPOŁECZEŃSTWA I DLA SPOŁECZEŃSTWA
Trwają konkursy w ramach największego programu Unii Europejskiej – Horizon 2020.
Aktualnie otwarte konkursy w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie:
Individual Fellowship - termin składania wniosków do
10.09.2015r.) http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/10057-msca-if-2015-ef.html#tab1
COFUND - termin składania wniosków do
01.10.2015r.) http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2015.html

W obecnej chwili trwa również nabór w ramach w ramach obszaru tematycznego „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla
społeczeństwa”, termin składania wniosków do 16.09.2015 – więcej http://www.kpk.gov.pl/?p=22832
W związku z otwartym naborem, w Brukseli 22.05.2015 roku organizowane jest spotkanie o charakterze dnia informacyjnego.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy na stronę wydarzenia: https://www.b2match.eu/horizon-swafs2015

SZKOLENIE W RAMACH MARII SKLODOWSKIEJ - CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS MSCA
Serdecznie zapraszamy doświadczonych naukowców (tytuł doktora lub co
najmniej 4 - letnie doświadczenie naukowe licząc od momentu uzyskania tytułu
mgr) do udziału w szkoleniu pt: "Granty indywidualne w ramach działań Marii
Skłodowskiej- Curie. Jak przygotować dobry wniosek?". To praktyczne szkolenie
pozwoli uczestnikom spotkania zapoznać się z zasadami konkursu oraz dobrymi
praktykami w zakresie przygotowywania wnioskow aplikacyjnych o indywidualne
granty Marii Skłodowskiej - Curie (Individual Fellowships MSCA), w ramach
programu Horyzont 2020. Granty indywidualne MSCA stwarzają badaczom
możliwość rozwijania kariery naukowej poprzez realizacje badan w dowolnym
ośrodku badawczym w Europie ( European Fellowsips) lub poza Europa (Global Fellowships). Więcej informacji na naszej
stronie: http://projekty.us.edu.pl/warsztaty-pisania-wnioskow-individual-fellowships-if-marie-sklodowskiej-curie-we-wroclawiu

WEEK OF INNOVATIVE REGIONS IN EUROPE 2015, 4-5 CZERWCA 2015 R. W RYDZE
Celem spotkania jest promocja inwestycji w badania i innowacje, omówienie
możliwości nowego okresu finansowania 2014-2020, ze szczególnym uwypukleniem
potencjału jaki tkwi w innowacji i wiedzy.
Zostaną przedstawione możliwości pozyskania dofinansowania na projekty badawcze i
innowacyjne, między innymi kluczowe aspekty Programu Horyzont 2020.
Ponadto, w trakcie konferencji zostanie przedstawiony pilotażowy projekt Parlamentu
Europejskiego "Stairway to Excellence", którego celem jest wsparcie krajów, które
przystąpiły do UE w 2004 roku, w zmniejszeniu różnic w obszarze innowacji.
Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie:
http://wire2015.eu/en/programme/conference-programme/day-1

STYPENDIA W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII
Endeavour Scholarships and Fellowships to program który umożliwia pozyskanie środków na podjęcie studiów oraz prowadzenie
badań w Australii. Zachęcamy do składania wniosków do 30 czerwca 2015, 11:59 czasu miejscowego.
Wszelkie niezbędne informacje, w tym podręcznik wnioskodawcy znajdą Państwo na stronie
programu: https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-andFellowships/Applications/Pages/Applications.aspx .
Do 15 lipca 2015 r. trwa również nabór wniosków w ramach New Zealand International
Doctoral Research Scholarships. Organizatorzy zapewniają trzyletnie stypendium oraz
pokrycie kosztów utrzymania przez cały czas trwania studiów doktoranckich. Wnioskodawca
we własnym zakresie pokrywa koszty otrzymania wizy oraz podróży do Nowej Zelandii.
Więcej:
http://www.granty-na-badania.com/2015/05/studia-doktoranckie-w-nowejzelandii.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ZdobywamyGrantyNaBadania+%28Zdo
bywamy+granty+na+badania%29#.VVBQHo7tlBd ]

ERASMUS+ DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
Do 3 czerwca 2015 roku trwa nabór do współfinansowanego przez UE
transgranicznego programu wymiany, który daje przyszłym i początkującym
przedsiębiorcom możliwość uczenia się za granicą od doświadczonych
przedsiębiorców, prowadzących małe firmy. Ideą programu jest możliwość zdobycia
przez początkujących przedsiębiorców doświadczeń i umiejętności koniecznych do
prowadzenia małej firmy. Więcej informacji: https://ec.europa.eu/easme/en/coseye-2015-4-01-erasmus-young-entrepreneurs

