Biuletyn, sierpień 2014
Szanowni Państwo,
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej przy
Uniwersytecie Łódzkim działa w regionie z konsorcjantami: Instytutem Ogrodnictwa w
Skierniewicach, ASM–Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. w Kutnie oraz
Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
Podstawowym zadaniem RPK Łódź jest rozpowszechnianie informacji na temat
programu ramowego Horyzont 2020 i innych źródeł komplementarnych oraz służenie
profesjonalnym wsparciem dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców i osób
realizujących projekty z województwa łódzkiego.
W niniejszym Biuletynie znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące otwartych oraz
planowanych konkursów w ramach międzynarodowych programów badawczych (m.in.
Horyzont 2020, COSME, Akcje COST), a także konkursów ogłaszanych na poziomie
krajowym, m.in. konkursy na projekty badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki,
POWER, PO Inteligentny Rozwój, itp.
Informacje te uzupełnione są wiadomościami dotyczącymi szkoleń, zmian w
regulacjach prawnych, wytycznych dotyczących przygotowania wniosku projektowego
czy zawiązywania konsorcjum projektu, ofert do przystąpienia do projektów i wszelkimi
innymi informacjami wspomagającymi dostęp do wiedzy o funduszach na badania i
naukę.
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Regionalnego Punktu Kontaktowego
Programów Badawczych UE: http://www.regionalny.uni.lodz.pl/, gdzie znajdziecie
Państwo informacje na temat Programu Ramowego i Funduszy Strukturalnych,
aktualności, statystyki, informacje o organizowanych szkoleniach i dniach
informacyjnych, przydatne linki, publikacje itp.



Otwarcie naboru wniosków w konkursie M-ERA.NET Call 2014
Uprzejmie informujemy, iż 06.06.2014 otwarty został nabór wniosków w ramach
międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu M-ERA.NET. W
ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z
zakresu technologii materiałowych.
Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/m-eranet/konkurs2014/art,2817,m-era-net-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-m-era-net-call2014.html



Nabór wniosków w 2 konkursie programu Eurostars 2
Uprzejmie informujemy, iż trwa nabór wniosków w 2 konkursie programu Eurostars 2.
Jest to program Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej wspierania, w oparciu o art. 185
Traktatu Europejskiego, projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa
prowadzące B+R.
Konkurs nie ma ograniczeń tematycznych, jednak wynik projektu nie może mieć
zastosowania innego niż do celów cywilnych. W projekcie powinno uczestniczyć
przynajmniej dwóch partnerów z minimum dwóch krajów uczestniczących w Programie.
Niezbędnym elementem wniosku jest plan wdrożenia rezultatów projektu w okresie 2
lat od jego zakończenia.
Więcej informacji>>
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/eurostars/aktualnosci/art,2824,naborwnioskow-w-2-konkursie-programu-eurostars-2.html



Nabór wniosków dla programu „Oszczędzanie energii i promowanie
odnawialnych źródeł energii”
Minister Środowiska jako Operator Programu „Oszczędzanie energii i promowanie
odnawialnych źródeł energii” ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na
dofinansowanie projektów na ogólną kwotę 3 585 857 EUR, tj. 14 999 998,42 PLN.
Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza
oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym
bilansie zużycia energii.
Więcej informacji>>
http://www.eog.gov.pl/aktualnosci/Strony/Nabor_wnioskow_dla_programu_Oszczedza
nie_energii_07072014.aspx



I konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „ŚRODOWISKO
NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO” - BIOSTRATEG
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza pierwszy konkurs na projekty
w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych
„ŚRODOWISKO
NATURALNE,
ROLNICTWO
I
LEŚNICTWO”
BIOSTRATEG.
Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresierozwoju
wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski
w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz transfer do
otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach
Programu.
Więcej informacji>>
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/i-konkurs-na-projekty-w-ramach-programu-

strategicznego-srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo-biostrateg.html



II Konkurs w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji
Ekologicznych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej ogłaszają II Konkurs w ramach Programu Gekon - Generator
Koncepcji Ekologicznych.
Celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację
badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii
proekologicznych
w
obszarach:
Środowiskowe
aspekty
pozyskiwania
gazu
niekonwencjonalnego; Efektywność energetyczna i magazynowanie energii; Ochrona i
racjonalizacja wykorzystania wód; Pozyskiwanie energii z czystych źródeł; Nowatorskie
metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, grup przedsiębiorców oraz konsorcjów
naukowych.
Więcej informacji>>
http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/gekon/aktualnosci/art,2826,ii-konkurs-wramach-programu-gekon-generator-koncepcji-ekologicznych.html



Ogłoszenie II konkursu CuBR
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II konkurs w ramach
Porozumienia pomiędzy NCBR a KGHM Polska Miedź S.A., dotyczącego Wspólnego
Przedsięwzięcia o nazwie CuBR.
Celem konkursu jest wyłonienie projektów pozwalających uzyskać innowacyjne
technologie, urządzenia, materiały i wyroby, podnoszące konkurencyjność polskiej
branży metali nieżelaznych w skali gospodarki światowej.
Więcej informacji>>
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/cubr/iikonkurs/aktualnosci/art,2834,ogloszenie-ii-konkursu-cubr.html



FNP: Nowy nabór wniosków w konkursie Monografie
Do 29 sierpnia 2014 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie,
którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest
finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z
zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Najlepsze prace publikowane są w serii
wydawniczej Monografie FNP.
Laureaci konkursu mają zapewnione finansowanie
honorarium autorskie, które wynosi ok 15 000 zł.

wydania

swojej

pracy

oraz

Więcej informacji>> http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/



Rusza
Uprzejmie
Honorowe
wybitnym
naukowej.

nabór wniosków do konkursu o Stypendium im. A. von Humboldta
informujemy o rozpoczęciu naboru zgłoszeń do konkursu o Polskie
Stypendium im. Aleksandra von Humboldta. Stypendium jest przyznawane
niemieckim uczonym, planującym pobyt badawczy w polskiej jednostce
Kandydatów do Stypendium mogą zgłaszać wyłącznie polscy naukowcy.

Więcej informacji>>
http://www.fnp.org.pl/rusza-nabor-wnioskow-do-konkursu-o-stypendium-im-a-von-

humboldta/



Coaching - nowy konkurs od FNP
Do 1 września 2014 r. trwa nabór wniosków w nowy konkursie Coaching, który
organizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu SKILLS.
Zgodnie z informacjami organizatorów celem konkursu jest udzielenie młodym
naukowcom wsparcia w podejmowaniu wyzwań zawodowych i osiąganiu kolejnych
etapów kariery naukowej, w procesie podejmowania decyzji oraz w rozwiązywaniu
problemów pojawiających się w pracy zawodowej.
Więcej informacji>> http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-coaching/



Bioprzemysł – pierwszy konkurs otwarty
Komisja Europejska ogłosiła pierwszy konkurs w ramach partnerstwa publiczno –
prywatnego w obszarze bioprzemysłu (BBI-Bio Based Industries). W ramach,
ogłoszonego 8 lipca br., konkursu znajduje się 16 tematów.
Więcej informacji>> http://www.kpk.gov.pl/?p=16428



IMI 2 – I konkurs Inicjatywy Leków Innowacyjnych 2 (2014 -2020)
W ramach inicjatywy IMI 2, będącej kontynuacją Inicjatywy Leków Innowacyjnych
(Innovative Medicine Initiative), ogłoszono pierwszy konkurs: IMI2 – Call1 2014.
Tematy są następujące: Translational approaches to disease modifying therapy of Type
1 Diabetes Mellitus (T1DM); Discovery and validation of novel endpoints in dry agerelated macular degeneration and diabetic retinopathy. Wnioski należy składać do 12
listopada 2014 r.
Więcej informacji>> http://www.kpk.gov.pl/?p=16264



Impuls - drugi nabór wniosków
Do 30 września 2014 r. można składać wnioski w ramach drugiej edycji konkursu
Impuls, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu
jest promocja badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności uczonych z zakresu
komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.
Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszenia mogą przesyłać tylko osoby, które brały
udział w działaniach w ramach projektu SKILS.
Więcej informacji>> http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-konkurs-impuls/



Ruszył konkurs „Innowacja plus”
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs na najlepszą promocję
projektów B+R, które uzyskały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka. Celem konkursu „Innowacja plus” jest wskazanie najbardziej efektywnych
form promocji, które wspierają komercjalizację wyników projektów badawczorozwojowych więcej –
http://www.poig.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/Strony/Konkurs_I
nnowacja_plus_220714.aspx
Stworzony katalog najlepszych praktyk będzie mógł służyć jako inspiracja dla
wszystkich podmiotów korzystających z PO IG, a także dla przyszłych beneficjentów
Programu Inteligentny Rozwój (2014-2020).



Oferta wsparcia dla wnioskodawców ERC Starting Grant (ERC StG) oraz
ERC Consolidator Grant (ERC CoG)
Narodowe Centrum Nauki w ramach inicjatywy „Pakt dla Horyzontu 2020” podejmuje
działania mające na celu wsparcie polskich naukowców wnioskujących o środki w ERC
(Europejskiej Radzie ds. Badań Naukowych). Oferta skierowana jest do osób, których
wnioski zostały zakwalifikowane do drugiego etapu oceny (rozmowy kwalifikacyjnej) w
konkursach ERC StG oraz ERC CoG.
Wsparcie będzie polegało na organizacji indywidualnych konsultacji z ekspertami
zasiadającymi w panelach oceniających wnioski w ERC oraz laureatami konkursów ERC
dla naukowców przygotowujących się do rozmowy kwalifikacyjnej z komisją
oceniającą wniosek.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dr Agnieszką Dobrowolską (tel. 12 341 91
88, e-mail: agnieszka.dobrowolska@ncn.gov.pl).



16 000 wniosków w pierwszych konkursach Horyzontu 2020
Około 16 000 wniosków złożono w pierwszych konkursach programu Horyzont 2020 –
poinformował Robert-Jan Smits, dyrektor generalny Dyrekcji ds. Badań i Innowacji.
Dodał, że liczba złożonych wniosków dziewięciokrotnie przekroczyła oczekiwania
Komisji Europejskiej i była prawie dwukrotnie wyższa niż w pierwszych konkursach 7.
Programu Ramowego (7PR). Zatem współczynnik sukcesu w pierwszej turze konkursów
Horyzontu wyniesie 11%, czyli o połowę mniej niż w 7PR. Według Smitsa jednym z
powodów takiego dużego zainteresowania mogą być niższe nakłady publiczne na
badania i rozwój w takich krajach, jak Włochy czy Hiszpania.
Liczba wniosków złożonych przez kobiety wyniosła 23% całkowitej liczby wniosków –
3% więcej niż w 7PR. 40% liczby ekspertów oceniających wnioski to będą kobiety.
Jakość złożonych wniosków będzie znana dopiero po ocenie, która właśnie się
rozpoczyna. Smits radzi wszystkim punktom kontaktowym do Horyzontu 2020, aby
zniechęcały naukowców do składania słabych wniosków.



Horyzont 2020 – nowe kraje stowarzyszone
1 lipca kolejne kraje podpisały umowy stowarzyszeniowe do programu Horyzont 2020.
Są to: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Mołdawia oraz Serbia.
Podpisane umowy obowiązują z mocą wsteczną od 1 stycznia 2014 i umożliwią
jednostkom badawczym w tym krajach korzystać z możliwości programu od samego
jego początku.
Komunikat prasowy Komisji Europejskiej: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14746_en.htm?locale=EN



MNiSW chce sprawdzić, jak realizowany jest Pakt dla Horyzontu 2020
Już ponad 300 placówek naukowych podpisało Pakt dla Horyzontu 2020, który zakłada
wzmożone działania na rzecz udziału w tym programie UE. Resort nauki zapowiada, że
pod koniec roku sprawdzi, jak realizują one zadania, do których zobowiązały się w
dokumencie.
Więcej informacji>>
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,401311,mnisw-chce-sprawdzic-jakrealizowany-jest-pakt-dla-horyzontu-2020.html



Startupy napędzą innowacyjność Polski
Tak można podsumować cykl spotkań pod nazwą „Startup Nation”, poświęconych
rozwojowi nowych spółek technologicznych w Polsce. Organizatorem wydarzenia był

Grow Up Start Up oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Patronat
merytoryczny nad spotkaniami objęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2811,startupy-napedzaWięcej
informacji>>
innowacyjnosc-polski.html



Nauka 2.0 – konsultacje społeczne
Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne w sprawie koncepcji „Nauka 2.0”. W
ten sposób chce poznać najnowsze tendencje w działaniach naukowców oraz jak często
korzystają oni z pomocy internautów w zbieraniu danych do swoich badań.
Więcej informacji>> http://www.kpk.gov.pl/?p=16217



„Ku gospodarce opartej na danych” – komunikat Komisji Europejskiej
Komisja Europejska opublikowała komunikat, w którym odniosła się do konkluzji Rady
Europejskiej z października 2013 r., wzywających KE do zapewnienia właściwych
warunków ramowych dla jednolitego rynku w odniesieniu do dużych zbiorów danych i
przetwarzania w modelu chmury obliczeniowej.
Więcej informacji>> http://www.kpk.gov.pl/?p=16248



Konsultacje społeczne programu Science with and for Society w ramach
programu „Horyzont 2020”
Informujemy, że Komisja Europejska uruchomiła konsultacje społeczne Programu
Pracy na lata 2016-2017 w obszarze Nauka z udziałem społeczeństwa i dla
społeczeństwa (Science with and for Society) w ramach programu „Horyzont 2020”.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komisji:
http://ec.europa.eu/research/consultations/swafs/consultation_en.htm
Termin nadsyłania opinii: do 12 października 2014 r.



WoN: Poradniki dla naukowców
Lato to dobry czas, żeby popracować nad swoim warsztatem naukowym. Warto
wówczas sięgnąć do poradników, z których można zdobyć informacje dotyczące
umiejętności ważnych dla badaczy. W dzisiejszym Weekendowo o Nauce zachęcam do
zapoznania się z dwoma bezpłatnymi poradnikami, które zostały przygotowane przez
zespół Portalu Naukowca.
Więcej informacji>> http://www.granty-na-badania.com/2014/07/won-poradniki-dlanaukowcow.html#more



Ponad połowa polskich firm planuje zwiększyć wydatki na badania i rozwój
Rośnie liczba firm w Europie Środkowej, które zamierzają zwiększyć wydatki na
badania i rozwój (B+R) w najbliższym czasie. Przedsiębiorcy oczekują zmian w
systemie zachęt, w tym wprowadzenia systemu mieszanego oraz zwiększenia pewności
w zakresie definicji tego typu działalności i wydatków kwalifikujących się do niej wynika z II edycji raportu „Badania i rozwój w Polsce. Raport 2014” przygotowanego
przez firmę doradczą Deloitte.
Więcej informacji>>
http://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/zagadnienia/dotacje/ulgibadaniarozwoj/adba73
da42e37410VgnVCM1000003256f70aRCRD.htm



FNP: Raport roczny 2013
Zachęcamy do zapoznania się z Raportem Rocznym Fundacji, który ukazuje nasze
działania w 2013 r.
Podobnie jak w latach ubiegłych, zawiera on sprawozdanie z naszej działalności
statutowej w 2013 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią audytora, a także
suplement prezentujący wybranych laureatów i beneficjentów konkursów Fundacji oraz
realizowane przez nich projekty i przedsięwzięcia naukowe.
Drukowana wersja raportu jest dostępna w biurze FNP.



Klub Stypendystów FNP zaprasza na INTER-MIX
Trwa rejestracja uczestników II Ogólnopolskiego Sympozjum Interdyscyplinarnego
Inter-Mix 2014 organizowanego przez Klub Stypendystów FNP. Jest to spotkanie
poświęcone współpracy interdyscyplinarnej, którego celem jest stworzenie platformy
dla wymiany naukowej między badaczami zainteresowanymi zagadnieniami na
pograniczy różnych nauk. Sympozjum jest skierowane do biologów i medyków,
chemików,
fizyków,
informatyków,
inżynierów,
matematyków,
astronomów,
ekonomistów i przedstawicieli nauk społecznych.
Więcej informacji>>
http://www.fnp.org.pl/klub-stypendystow-fnp-zaprasza-na-inter-mix/



Zapraszamy na konferencję "DiverCITY – miasto dla wszystkich"
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wspólnie z norweskim Ministerstwem Samorządu
Terytorialnego i Modernizacji zapraszają na konferencję DiverCITY, której celem jest
wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie polityki i ładu
przestrzennego miast a także zacieśnienie współpracy pomiędzy przedstawicielami
samorządów lokalnych w Polsce, Norwegii i Islandii.
Konferencja będzie dobrą okazją do zapoznania się z globalnymi trendami w zakresie
zmian w przestrzeni miejskiej, między innymi dzięki wystąpieniom ekspertów
międzynarodowych: Margaret Wilkinson z Wielkiej Brytanii oraz Taralda Lundevalla z
Norwegii.
Więcej informacji>>
http://www.eog.gov.pl/aktualnosci/Strony/Zapraszamy_na_konferencje_divercity_080
72014.aspx



Międzynarodowa konferencja „Leveraging European Business Science”
W dniach 22-23 września 2014 roku w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki
Akademickiej (CINiBA) w Katowicach odbędzie się międzynarodowa konferencja
naukowa pt. "Leveraging European Business Science", której głównym organizatorem
jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydarzenie jest finansowane ze środków
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
Konferencja będzie poświęcona kluczowym czynnikom sukcesu naukowców, którzy
zajmują się sferą biznesową, w szczególności planowaniu i prowadzeniu wysokiej
jakości badań oraz upowszechnianiu ich wyników w prestiżowych czasopismach.
Więcej informacji>>
http://www.nauka.gov.pl/konferencje-miedzynarodowe/miedzynarodowa-konferencjaleveraging-european-business-science.html



VIII Międzynarodowa Konferencja „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów
zdegradowanych”
6-8 października 2014 r. w Ustroniu i Katowicach odbędzie się VIII Międzynarodowa
Konferencja „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”.
Konferencja organizowana jest przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
oraz Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego.
Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć i wyników prac naukowo-badawczych,
praktycznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych wspierających zrównoważony
rozwój terenów zdegradowanych.
Więcej informacji>>
http://www.nauka.gov.pl/konferencje-miedzynarodowe/viii-miedzynarodowakonferencja-innowacyjne-rozwiazania-rewitalizacji-terenow-zdegradowanych.html



FNP: Harmonogram szkoleń dla naukowców
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej podała szczegółowy harmonogram bezpłatnych
szkoleń dla naukowców, które zostaną przeprowadzone w drugiej połowie 2014 r. w
ramach programu SKILLS. Zgodnie z planami szkolenia będą odbywały się w Krakowie,
Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku oraz Poznaniu.
Więcej informacji>>
http://www.granty-na-badania.com/2014/07/fnp-harmonogram-szkolen-dlanaukowcow.html#more
Otrzymali Państwo newsletter, gdyż Państwa email jest w naszej bazie mailowej i tym
samym wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie tego typu informacji. Jeśli nie
życzą sobie Państwo otrzymywać biuletynu prosimy o odesłanie wiadomości na
adres: agnieszka.cheba@uni.lodz.pl

