Biuletyn, grudzień 2015
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.
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.



Premia na Horyzoncie - więcej pieniędzy dla badaczy i innowatorów

Podpisane zostało rozporządzenie uruchamiające program „Premia na Horyzoncie”. Naukowcy starający się
o finansowanie w ramach europejskiego programu „HORYZONT 2020” otrzymają dzięki niemu dodatkowe
fundusze.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych
kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na
finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
Strona Rozporządzenia link



Otworzono konkursy: PROPOSALS FOR ACTION GRANTS 2015 – JUDICIAL COOPERATION IN
CIVIL OR CRIMINAL MATTERS

Celem akcji jest realizacja wspólnego projektu, zacieśnienie współpracy oraz wymiana i upowszechnianie
dobrych praktyk w ramach współpracy sądowej.
LINK



POLONEZ – konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy

Zbliża się termin pierwszego naboru do konkursu POLONEZ adresowanego do naukowców przyjeżdżających z
zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe w polskich jednostkach.
Tymczasem już zostały zapowiedziane kolejne nabory w ramach konkursu na rok 2016:
POLONEZ 2 - z terminem 15 czerwca 2016
POLONEZ 3 – z terminem 15 grudnia 2016



Infrastruktura badawcza dla nauk społecznych – zbliża się termin składania wniosków
badawczych

Projekt InGRID – Inclusive Growth Infrastructure Diffusion – działający w obszarze nauk społecznych zaprasza
naukowców do korzystania z zasobów 9 europejskich infrastruktur badawczych dysponujących bazami
danych w zakresie ubóstwa, pracy i polityki społecznej oraz centrów kompetencji w zakresie statystyki.
Naukowcy mogą korzystać z krótkich wyjazdów (od 1 tygodnia do 1 miesiąca).
Ogłoszenie oraz informacja o składaniu wniosków dostępne są na stronie http://inclusivegrowth.be/visitinggrants/call30. Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2015 r.
Autorzy projektu zapraszają też na szkołę zimową „Using EUROMOD for model family simulations”
organizowaną w Antwerpii w dniach 20-22 stycznia 2016 r. Wnioski składać można do 30 listopada 2015 r.
Szczegóły na stronie http://inclusivegrowth.be/events/call31/call31.



Otwarte konkursy 2016-2017 w Horyzoncie 2020

Komisja Europejska zatwierdziła Programy Pracy na lata 2016-2017. Wszystkie dokumenty są dostępne na
Participant Portal.
Wraz z zatwierdzeniem Programów Pracy Komisja Europejska otworzyła nowe konkursy na lata 2016-2017 w
następujących obszarach:












Działania Marii Skłodowskiej-Curie
Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Bezpieczna, czysta i efektywna energia
Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
ICT
Nanotechnologie, materiały zaawansowane, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania,
biotechnologia
Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli
Przestrzeń kosmiczna



Tunezja dołączyła do grona państw stowarzyszonych z Horyzontem 2020

Naukowcy i innowatorzy z Tunezji będą mogli uczestniczyć w projektach finansowanych z programu
Horyzont 2020 na takich samych zasadach, jak ich koledzy z państw członkowskich i stowarzyszonych.
Umowę stowarzyszeniową Tunezji z programem Horyzont 2020 1 grudnia 2015 r. podpisali Komisarz ds.
Badań Nauki i Innowacji Carlos Moedas oraz tunezyjski Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Chiheb
Bouden.
Umowa stowarzyszeniowa pozwala na szerszą współpracę badawczo-rozwojową pomiędzy UE i Tunezją.
Tunezyjskie instytuty badawcze, uniwersytety i indywidualni naukowcy, ale także przedsiębiorcy, będą mieć
odtąd dostęp do funduszy H2020.
Więcej w komunikacie KE.



Cztery granty ERC dla polskich naukowców

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła 4 grudnia wyniki konkursu o Starting Grants (StG-2015).
Wśród 291 laureatów jest 4 polskich naukowców.
Dr Piotr Nowak z Instytutu Matematycznego PAN oraz dr Marek Cygan z Wydziału Matematyki, Informatyki
i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego będą realizować projekty w Polsce. Natomiast dr Grzegorz Sumara
będzie prowadził badania na Uniwersytecie w Wurzburgu w Niemczech, a Dr Patrycja Nowak-Śliwińska na
Uniwersytecie w Genewie.
Gratulujemy!
Pełna lista laureatów znajduje się na stronie ERC.



Jakie są najbardziej odpowiednie źródła finansowania dla MŚP?

Małym i średnim przedsiębiorcom, którzy są zainteresowani pozyskiwaniem funduszy na swoje badanie i
projekty innowacyjne, polecamy lekturę raportu opracowanego przez Komisję Europejską i Europejski Bank
Centralny.
W przygotowywanej raz w roku publikacji autorzy odpowiadają na pytanie, jakie źródła finansowania dla
MŚP są najlepsze.
Raport można pobrać ze strony KE.



Nowy konkurs w ramach projektu IncoNet

W ramach projektu INCO EaP otwarto konkurs „Grants & Coaching of EU-EaP Twinning Teams”. Projekt
oferuje dotacje na wspieranie współpracy pomiędzy Unią Europejską a państwami Partnerstwa
Wschodniego w trzech obszarach:




Zmiany klimatu,
Zdrowie,
Energia.

Głównym celem konkursu jest zbudowanie długofalowej współpracy w zakresie przygotowania wniosków
konkursowych programu Horyzont 2020 w latach 2016-2017.

Termin nadsyłania wniosków upływa 15 stycznia 2016 r.
Więcej informacji na stronie projektu.



Uniwersytet Mikołaja Kopernika z logo HR Excellence in Research

Uniwersytet Mikołaja Kopernika jako pierwsza uczelnia w Polsce otrzymał logo Human Resources Excellence
in Research. Serdecznie gratulujemy!
Wyróżnienie to otrzymują ośrodki naukowe, które stworzyły przyjazne środowisko pracy naukowej. To już 7
instytucja w Polsce, która ma uprawnienia do korzystania z tego znaku.
Przyznawanie logo jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy
for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Logo
trzymują europejskie instytucje, które przy rekrutacji pracowników naukowych stosują zasady Europejskiej
Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania.
Dotychczas znakiem HR Excellence in Research zostały wyróżnione: Instytut Fizyki PAN, Instytut Chemii
Fizycznej PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej



Bezpłatne badania w europejskich ośrodkach

Projekt RICH 2020 (Research Infrastructures Consortium for Horizon 2020) będący siecią punktów
kontaktowych Infrastruktury Badawczej ogłosił na swojej stronie http://www.rich2020.eu/tas_calls
informację o projektach zapewniających naukowcom bezpłatny dostęp (Transnational Access) do najlepszych
europejskich laboratoriów, obserwatoriów, kolekcji naukowych, itp.
Lista obejmuje 41 projektów (tzw. Integrating Activities) z różnych obszarów badawczych i zawiera
bezpośrednie linki do stron internetowych poszczególnych projektów, poprzez które składa się wnioski o
finansowanie badań (a także kosztów podróży i pobytu na okres od 1 tygodnia do 3 miesięcy). Wszystkie
konieczne koszty pokrywane są z budżetu każdego projektu. Warunkiem skorzystania z tych możliwości jest
wyjazd do kraju innego niż kraj pobytu.
Wnioski oceniane są przez ekspertów w procedurze konkursowej, pod kątem jakości naukowej oraz
zgodności proponowanych badań ze specyfiką infrastruktury. Konkursy ogłaszane są bądź okresowo, bądź
nabór wniosków jest stały. Do udziału w konkursach zachęca się szczególnie młodych pracowników nauki,
także doktorantów.
W przypadku infrastruktury informatycznej (e-infrastructures) projekty pokrywają koszty dostępu do
superkomputerów, sieci gridowych, repozytoriów, baz i banków danych, itp.
Przewiduje się, że z bezpłatnego dostępu do infrastruktur badawczych w czasie trwania Horyzontu 2020
skorzysta około 40 000 naukowców.
Liczba projektów oferujących Transnational Access znacznie wzrośnie pod koniec 2016 r., po kolejnym
konkursie na projekty Integrating Activities.
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: a.brzekowska@uni.lodz.pl

