Biuro Programów
Badawczych i Strukturalnych UŁ

BIULETYN marzec 2014

W naszym Biuletynie znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące otwartych konkursów w ramach
międzynarodowych programów badawczych (m.in. Horyzont 2020, Akcje COST), a także konkursów
ogłaszanych na poziomie krajowym, m.in. POWER, Inteligentny Rozwój, konkursy na projekty badawcze
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum
Nauki itp.
Informacje te uzupełnione są wiadomościami dotyczącymi szkoleń, zmian przepisów, wytycznych, ofert
do przystąpienia do projektów i wszelkimi innymi informacjami wspomagającymi dostęp do wiedzy
o funduszach badania i na naukę.
Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej Biura Programów Badawczych i Strukturalnych UŁ:
http://www.regionalny.uni.lodz.pl/, gdzie znajdziecie Państwo informacje na temat Programów Ramowych
i Funduszy Strukturalnych, najświeższe aktualności, informacje o organizowanych przez nasze Biuro
szkoleniach i dniach informacyjnych, przydatne linki, publikacje itp.
Zapraszamy do lektury.
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ze środków finansowych na naukę nie może
przekroczyć kwoty 300 000 złotych.

Horyzont 2020 – konkursy już otwarte
Komisja Europejska oficjalnie zaprosiła do
składania wniosków w pierwszych konkursach
nowego programu Horyzont 2020.

Więcej informacji na stronie MNiSW:
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/82
ec0aa3e2fad9f318748c0af8790746.pdf

KE ogłosiła także 12 obszarów badań
naukowych, na których powinny skupiać się
działania podejmowane w ciągu pierwszych
dwóch lat realizacji programu Horyzont 2020. Na
najlepsze propozycje i pomysły w latach 2014 –
2015 przeznaczono 15 miliardów euro.
Wśród priorytetowych dziedzin w roku 2014
znalazły się m.in. spersonalizowana opieka
zdrowotna (549 mln euro), konkurencyjna
energia niskoemisyjna (359 mln euro), mobilność dla rozwoju (375 mln euro), zrównoważone
systemy produkcji żywności (138 mln euro),
Blue growth: uwolnienie potencjału mórz i
oceanów (100 mln euro).

Źródło: http://www.nauka.gov.pl

INNOWACJE SPOŁECZNE - II konkurs
Program
INNOWACJE
SPOŁECZNE
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest
Programem wsparcia sektora nauki, otoczenia
gospodarczego
oraz
sektora
organizacji
pozarządowych w zakresie podejmowania i
realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw
społecznych, bazujących na osiągnięciach nauki
i techniki. Program jest skierowany do jednostek
podejmujących
działania,
które
mają
stymulować rozwój społeczny oraz poprawę
jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym
uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których
istnieje wyjątkowa potrzeba innowacyjnych
rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw
społecznych.
Program skierowany jest do konsorcjów, w skład
których wchodzi, co najmniej jedna jednostka
naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca
albo, co najmniej dwie jednostki naukowe. W
skład każdego z ww. konsorcjów, obligatoryjnie
wchodzi dodatkowy podmiot w postaci
organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną i mającej siedzibę na terytorium
RP, która jednocześnie jest obowiązkowym
Liderem Konsorcjum.

Wszystkie konkury zostały opublikowane na
stronie serwisu Participant Portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/
desktop/en/home.html
Źródło: http://www.kpk.gov.pl

Konkurs na realizację projektów w
ramach programu pn. „Iuventus Plus”
MNiSW
Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2014
r. o ustanowieniu programu pn. „Iuventus Plus”
(M.P. poz. 46) ogłasza się konkurs o
finansowanie projektów badawczych w ramach
ww. programu.

Nabór wniosków rozpoczyna się 10 lutego 2014
r., a kończy 26 marca 2014 r. o godzinie 16:00.

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty
planowane do realizacji przez młodych
naukowców, tj. osoby prowadzące działalność
naukową, które do dnia złożenia wniosku nie
ukończyły 35 roku życia, jeśli wyniki ich badań
zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji
w czasopismach naukowych, ujętych w części A
lub C obowiązującego wykazu czasopism
naukowych ogłoszonego w 2013 r. w formie
komunikatu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na
podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca
2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.
U. 2012 r. poz. 877), zwanego dalej „wykazem
czasopism”, lub w jednoautorskich monografiach
naukowych.

Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą
Generatora
Wniosków,
który
zostanie
udostępniony w dniu otwarcia naboru wniosków.
Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z
dokumentacją konkursową:
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/pro
gramy_krajowe/innowacje_spoleczne/ii_konkurs
/regulamin_ii_konkurs_is.pdf
Źródło: www.ncbir.pl

TANGO – wspólne przedsięwzięcie NCN
i NCBR dla praktycznego wykorzystania
badań podstawowych
Rusza pierwszy konkurs Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum
Nauki, którego celem jest wykorzystanie
wyników badań podstawowych o znaczącym

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy
niż 24 miesiące. Maksymalne dofinansowanie
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potencjale innowacyjnym w praktyce. W
konkursie Tango naukowcy mogą starać się o
łączne dofinansowanie w wysokości 40 milionów
złotych.

w dwóch etapach. Na obu etapach wnioski o
finansowanie projektów opiniować będzie ten
sam zespół ekspertów, powołany przez NCN i
NCBR.

Tango to wspólne przedsięwzięcie NCN i NCBR,
zawarte
w celu
ułatwienia
jednostkom
naukowym i uczelniom wprowadzania na rynek
nowoczesnych technologii, produktów i usług
oraz wzmocnienia współpracy naukowców z
przedsiębiorcami. W jego ramach finansowane
będzie m.in.: tworzenie koncepcji wykorzystania
gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników
prac badawczych, pozyskiwanie partnerów
zainteresowanych
ich
wdrożeniem
oraz
zabezpieczenie praw do ochrony własności
intelektualnej. Środki zostaną przeznaczone
również na pokrycie kosztów analiz rynkowych,
badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

Więcej informacji na stronach NCBR i NCN.
Źródło: www.ncbir.pl

Otwarcie
konkursu
tematycznego
Sustainable ecosystem services w
ramach programu BONUS – 185
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje,
że 16 stycznia 2014 roku rozpoczyna się nabór
wniosków w międzynarodowym konkursie
tematycznym Sustainable ecosystem services
organizowanym w ramach programu BONUS185.

– Od dawna już wiadomo, że odkrycia w
obszarze badań podstawowych stanowią
najbardziej obiecujący zaczyn dla innowacyjnych rozwiązań praktycznych. Bez teorii pola
elektromagnetycznego nie mielibyśmy radia i
telewizji,
osiągnięcia
termodynamiki
zaowocowały m.in. powstaniem silnika spalinowego, teoria kodów umożliwiła upowszechnienie telefonów komórkowych, a wynalezienie
przez fizyków lasera pozwoliło na zrewolucjonizowanie chirurgii oka. Jestem głęboko
przekonany, że konkurs Tango ogłaszany
wspólnie przez NCN i NCBR zaowocuje już
wkrótce
pożytecznymi
rozwiązaniami
i
produktami – podkreśla prof. Andrzej Jajszczyk,
dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

Szczegółowe informacje o konkursie:
Nazwa i temat konkursu: BONUS-185
Sustainable ecosystem services
Zakres konkursu:
Tematyka konkursu obejmuje następujące
obszary ze Strategic Research Agenda:
Objective 2: Meeting the multifaceted challenges
in linking the Baltic Sea with its coast and
catchment
theme 2.3 Integrated approaches to coastal
management

Nabór wniosków rozpocznie się 16 grudnia 2013
r. i potrwa do 17 marca 2014 r. Dofinansowaniu
podlega zarówno faza koncepcyjna, której celem
jest rozpoznanie potencjału aplikacyjnego
wyników badań podstawowych oraz pozyskanie
partnera przemysłowego do ich wdrożenia, jak i
faza badawcza (B+R). W przypadku tej ostatniej
wymagane będzie wniesienie przez przedsiębiorcę zainteresowanego wynikami prac
wkładu własnego w wysokości 15% wartości
otrzymanego wsparcia w projekcie.

Objective 3: Enhancing sustainable use of
coastal and marine goods and services of the
Baltic Sea
theme 3.1 Enhanced, holistic cross-sector
maritime risk analysis and management,
including effects of new technologies, human
factor, climate change effects in open water and
in ice, and interaction with onshore activities
theme 3.2 Assessing the effects of air and water
pollution and introduction of energy (including
noise) by shipping activities on the marine
environment and integrated water management
in harbours

– Polscy naukowcy uzyskali już wiele
przełomowych wyników badań, które czekają na
wdrożenie do praktyki gospodarczej. Wierzę, że
konkurs Tango pomoże najlepszym spełnić takie
plany i dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców
przerodzą się one w nowatorskie technologie na
światową skalę – zapowiada prof. Krzysztof Jan
Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju.

Objective 4: Improving the capabilities of the
society to respond to the current and future
challenges directed to the Baltic Sea region
theme 4.1 Governance structures, policy
performance
and
policy
instruments
theme 4.2 Linking ecosystem goods and
services to human lifestyles and well-being
theme 4.3 Maritime spatial planning from local to
Baltic Sea region scale

O środki finansowe w wysokości nawet 1,25 mln
zł mogą się ubiegać jednostki naukowe, centra
naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz centra
naukowe uczelni. Ocena wniosków odbędzie się

Kraje/partnerzy biorący udział:
Konsorcjum składające wniosek w konkursie
musi być złożone co najmniej z 3 podmiotów
prawnych, z których każdy ma siedzibę w innym
kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym, a
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przynajmniej 2 spośród tych krajów są krajami
członkowskimi
programu
BONUS-185
(Finlandia, Dania, Estonia, Niemcy, Litwa,
Łotwa, Szwecja, Polska)

Narodowym Centrum Nauki a Niemiecką
Wspólnotą Badawczą (DFG). W wydarzeniu
wzięła udział m.in. minister nauki i szkolnictwa
wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, Konsul
Generalny Niemiec dr Werner Köhler, rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech
Nowak oraz przedstawiciele obu instytucji
sygnujących dokument.

Termin elektronicznej rejestracji wniosków mija
17 marca 2014 r., godz. 17.00 CET
Termin składania pełnych wniosków mija 16
kwietnia 2014 r., godz. 17.00 CET
Więcej informacji jest dostępnych na stronie:
http://www.ncbir.pl/programymiedzynarodowe/bonus--185/aktualnosci/art,2498,otwarcie-konkursutematycznego-sustainable-ecosystem-servicesw-ramach-programu-bonus-185.html

Zgodnie z porozumieniem Niemiecka Wspólnota
Badawcza oraz Narodowe Centrum Nauki
zorganizują wspólnie konkurs na projekty
badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych i
społecznych.
To pierwszy tego typu dwustronny konkurs
realizowany przez NCN. Wybór partnera
projektu podyktowany był rosnącą liczbą
wniosków o finansowanie polsko-niemieckich
badań naukowych złożonych w ramach
konkursu HARMONIA. Nie bez znaczenia był
też zbliżony do NCN profil działań Niemieckiej
Wspólnoty Badawczej, która jest organizacją
grantową, finansującą badania podstawowe we
wszystkich dyscyplinach naukowych. Zasady
nowego
polsko-niemieckiego
konkursu
ogłoszone zostaną w drugiej połowie 2014 r.

Skills. Konkurs na najlepszy innowacyjny pomysł i koncepcję badawczą o
potencjale komercyjnym.

Podczas wizyty w Krakowie prof. Lena KolarskaBobińska
odwiedziła
także
siedzibę
Narodowego Centrum Nauki. Minister wzięła
ponadto udział w specjalnym posiedzeniu Rady
Centrum. Podczas dyskusji poświęconej w
całości roli Narodowego Centrum Nauki w
finansowaniu badań podstawowych ze środków
budżetowych i europejskich minister podkreśliła:
- Narodowe Centrum Nauki skutecznie
stymuluje jakość w nauce, pomaga szerzej
włączać polską naukę w obieg europejski,
wzmacnia kulturę grantową i dba o przejrzystość
ich rozdzielania, a nade wszystko budzi
potencjał młodych naukowców.
Źródło: www.nauka.gov.pl

Prof.
Lena
Kolarska-Bobińska
badaniach naukowych w Brukseli
Więcej informacji na:
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-konkursimpuls/

o

Minister nauki spotkała się dziś Màire
Geoghegan-Quinn, unijną komisarz ds. badań i
innowacji oraz wzięła udział w posiedzeniu Rady
ds. Konkurencyjności (COMPET). Głównym
tematem rozmów było pogodzenie perspektywy
długoterminowej z realizacją bieżących potrzeb
sfery B+R oraz przyszłe działania w nowej
perspektywie finansowej UE.

Nowy konkurs dla humanistów w ramach
współpracy polsko-niemieckiej
Na Wawelu odbyło się dziś uroczyste
podpisanie porozumienia o współpracy między
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– Mamy wspólne cele jeżeli chodzi o współpracę
świata akademickiego z biznesem, ale różne
drogi dochodzenia do nich. Ważna jest wymiana
doświadczeń i budowanie jak najlepszych
instrumentów dostosowanych do potrzeb
poszczególnych krajów – mówiła dziś na
posiedzeniu Rady ds. Konkurencyjności prof.
Lena Kolarska-Bobińska.

Europejska Konwencja Innowacji 2014
W dniach 10-11 marca br. w Brukseli odbędzie
się druga Europejska Konwencja Innowacji.
Organizatorem
wydarzenia
jest
Komisja
Europejska.
Konwencja
będzie
poświęcona
flagowej
inicjatywie pt. „Unia Innowacji”, realizowanej w
ramach strategii Europa 2020. Wezmą w niej
udział ministrowie, europosłowie, przedstawicieli
biznesu oraz nauki.

Punktem wyjścia dzisiejszych rozmów COMPET
była roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego
(Annual Growth Survey 2014). Minister nauki
prof. Lena Kolarska-Bobińska podkreśliła
potrzebę
zapewnienia
zrównoważenia
długoterminowych inwestycji w badania i
innowacje z najpilniejszymi oczekiwaniami
społecznymi. W swoim wystąpieniu podkreśliła,
że szansą na pogodzenie tych dwóch
perspektyw jest obecnie wypracowywana
strategia inteligentnych specjalizacji.

Głównym przesłaniem tegorocznej konwencji
będzie budowa ekosystemu badań i innowacji w
Europie na rzecz zrównoważonego wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia.
Pierwsza Europejska Konwencja Innowacji
odbyła się w dniach 5-6 grudnia 2011
roku i zgromadziła ok. 1200 uczestników.

Kluczowa w umiędzynarodowieniu badań jest
też synergia środków z programu ramowego i
funduszy strukturalnych, która była głównym
tematem dyskusji z unijną komisarz ds. badań i
innowacji - Màire Geoghegan-Quinn. Środki z
polityki spójności będą wspierać powstawanie
międzynarodowych
agend
badawczych,
tworzonych przez polskie zespoły badawcze
wspólnie z renomowanymi zagranicznymi
ośrodkami. To działanie komplementarne wobec
instrumentu „teaming”, przewidzianego w
programie „Horyzont 2020”. Realizowane
projekty powinny skupiać potencjał najlepszych
zespołów badawczych o uznanym dorobku
naukowym w kraju i na świecie, z włączeniem
młodych
naukowców,
studentów
oraz
doktorantów.

Udział w konwencji jest bezpłatny. Rejestracja i
program
są
dostępne
poprzez
stronę:
http://ec.europa.eu/research/innovationunion/ic2014/index_en.cfm?pg=home
www.kpk.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza
na marcowe konferencje, szkolenia
i warsztaty

1. Stypendia badawcze dla naukowców, 3
marca 2014, Wrocław
2. Przestrzeń kosmiczna w Horyzoncie 2020 możliwości grantowe, 3 marca 2014, Poznań
3. Zostań ekspertem Komisji Europejskiej!, 5
marca 2014, Poznań
4. „ERA Chairs, Teaming, Twinning”, 5 marca
2014, Gliwice
5. EURAXESS ROADSHOW, 18 marca 2014,
Wrocław
6. Horyzont 2020 dla MŚP, 21 marca 2014,
Wrocław
7. Fundusze Unii Europejskiej na rzecz rozwoju
wybrzeża Morza Bałtyckiego - perspektywa
2014-2020, 27 marca 2014, Kołobrzeg

Minister nauki w trakcie dwudniowej wizyty w
Brukseli uczestniczyła także w serii spotkań
unijnych ministrów ds. badań oraz wysokich
rangą przedstawicieli Komisji Europejskiej. Z
prof.
Jean-Pierre
Bourguignon,
nowym
przewodniczącym Europejskiej Rady ds. Badań
Naukowych
(ERC),
rozmawiała
o
mechanizmach
sprzyjających
zwiększaniu
udziału polskich naukowców w konkurencji o
granty ERC. Wiodącym tematem spotkania z
Michelem Servoz, dyrektorem generalnym
Dyrekcji Generalnej KE ds. Zatrudnienia, była
nowa edycja programu kierunków zamawianych.
Kluczowe dla nowej perspektywy finansowej
będzie
kształcenie
wśród
studentów
umiejętności i kompetencji, które w opinii
pracodawców są deficytowe. Prof. Lena
Kolarska-Bobińska
dyskutowała
też
z
europejskimi ministrami o otwartym dostępie do
publikacji naukowych (Open Access) oraz
różnych typach budowy nowego otwartego
modelu komunikacji naukowej.

UWAGA! – to nie jest pełna lista proponowanych
spotkań. Z aktualną listą marcowych imprez
proszę zapoznać się na stronie:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/index.
html?cid=&a=&p=&mm=3&yy=2014

Źródło: www.nauka.gov.pl
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Regionalny Punkt Kontaktowy w Programie Ramowym
Wspólnoty Europejskiej Horyzont 2020
Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych UŁ

serdecznie zaprasza na Dzień Informacyjny pt.:

Rozwój międzynarodowej indywidualnej
kariery naukowej
Data wydarzenia: 10 marca 2014r.
Czas trwania: 10:00 – 14:30
Miejsce wydarzenia:
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
ul. POW 3/5 Łódź
sala T401

10:00 – 10:15

Rejestracja uczestników, poranna kawa

10:15 – 10:30

Otwarcie spotkania
Prof. dr hab. Zofia Wysokińska, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą UŁ

10:30 – 10:45

Horyzont 2020, Akcje Marii Skłodowskiej-Curie
Pan Michał Kaczmarek, RPK

10:45 – 11:00

Intra-European Fellowship (IEF) – doświadczenia z przygotowywania zwycięskiego
wniosku w 7PR
dr Joanna Kruczkowska, Uniwersytet Łódzki

11:00 – 11:30

Program L’oreal: dla kobiet i nauki
Pani Maria Majdrowicz, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej L'Oréal Polska

11:30 – 11:45

Doświadczenia stypendystki programu L’Oreal
dr Aleksandra Lesiak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

11:45 – 12:15

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Programy Plus
Pani Anna Korzinek, Starszy Specjalista w Wydziale Programów Międzynarodowych
MNiSW

12:15 – 12:30

Doświadczenia laureata programu Mobilność Plus z przygotowywania wniosku
Pan Jan Mikołaj Wolski, doktorant UŁ

12:30 – 12:45

Przerwa kawowa

12:45 – 13:15

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Pani Julia Zimmermann, Specjalista ds. Programowych FNP

13:15 – 13:30

Doświadczenia laureata programów FNP
dr Marcin Gołaszewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

13:30 – 14:15

Programy Narodowego Centrum Nauki - Harmonia, Tango, Hera, Norface
Pani Joanna Jamróz, Pani Justyna Mitan, Pani Sylwia Kostka, Specjalistki ds. obsługi
administracyjnej projektów badawczych NCN

14:15 – 14:30

Pytania i zakończenie spotkania

Rejestracja do dnia 6 marca 2014r.
pod adresem: rejestracja@uni.lodz.pl

