Biuletyn, listopad 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.



Konkurs na ERC Consolidator Grants otwarty

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) otworzyła konkurs na granty dla
naukowców pragnących wzmocnić swój zespół lub program badawczy i ugruntować niezależność naukową:
ERC Consolidator Grants.
O granty mogą starać się naukowcy 7-12 lat po doktoracie (okres liczony od dnia otrzymania stopnia do 1
stycznia 2016 r.), pochodzący z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany,
powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020.
Tematykę projektu określają wnioskodawcy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym
stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.
Budżet konkursu wynosi 605 mln euro, co pozwoli na sfinansowanie ponad 300 projektów. Maksymalne
finansowanie grantu to 2 mln euro na 5 lat.
Termin składania wniosków upływa 02 lutego 2016 r.
Strona konkursu link



Otrwarte konkursy Marii Skłodowskiej-Curie

Komisja Europejska otworzyła dwa konkursy Marii Skłodowskiej-Curie tj:



„Innovative Training Networks„ (ITN): projekty te mają na celu kompleksowe szkolenia
początkujących naukowców, w tym doktorantów, realizowane przez międzynarodowe zespoły
badawcze i instytucje pozaakademickie;

Termin składania wniosków to 12 stycznia 2016 (godz. 17:00).


„Researchers’ Night„: celem Nocy Naukowców jest przybliżenie zawodu naukowca obywatelom,
zwiększenie świadomości społecznej w zakresie działań badawczych i innowacyjnych oraz
zachęcanie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej.

Termin składania wniosków to 13 stycznia 2016 (godz. 17:00).
Linki umieszczone są przy nazwie konkursu.



SME Instrument Faza I i Faza II

25 listopada 2015 r. mija termin składania wniosków na SME Instrument. Aplikować w konkursie może
zarówno pojedyncza firma, spełniająca kryterium małego i średniego przedsiębiorstwa, jak i konsorcjum. W
tym wypadku dopuszczalne jest utworzenie konsorcjum międzynarodowego o dowolnej liczbie partnerów,
jak również konsorcjum z firm wywodzących się z jednego kraju, np. z Polski.
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na Participant Portal.
Fast Track to Innovation (FTI)
1 grudnia 2015 r . mija termin składania wniosków na Szybką Ścieżkę do Innowacji (FTI). Aplikować w
konkursie mogą małe konsorcja (3-5 podmiotów), które posiadają innowacyjne rozwiązanie plasujące się na
poziomie 6 w skali gotowości technologicznej (TRL). Bardzo mile widziane są firmy z sektora MŚP pierwszy
raz ubiegające się o dotację oraz podmioty o kluczowym znaczeniu dla wyniku komercjalizacji innowacji:
klastry, użytkownicy końcowi, stowarzyszenia przemysłowe, inkubatory, inwestorzy czy reprezentanci
sektora publicznego.
Dokumentacja konkursowa dostępna jest w serwisie Participant Portal.



Polska nauka 2007-2015 – podsumowanie MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które odpowiada za politykę państwa w obszarze kształcenia
studentów, działalności uczelni i instytutów, a także kształtuje politykę w obszarze prowadzenia badań
naukowych, opracowało i opublikowało na swojej stronie podsumowanie działań w latach 2007 – 2015.
O wszystkich podjętych i realizowanych przez MNiSW działaniach i inicjatywach można przeczytać na stronie
resortu.



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

13. Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE (www.krab.edu.pl) serdecznie zaprasza do udziału
w 13. Sympozjum KRAB, którego współorganizatorem i gospodarzem będzie Narodowe Centrum Badań
Jądrowych w Świerku. Sympozjum odbędzie się w dniu 2 grudnia 2015 w godzinach 10:00-17:30.
Organizatorzy zapewniają transport uczestników z centrum Warszawy do Świerku i z powrotem.
Stowarzyszenie KRAB ma na celu promocję polskiego uczestnictwa w Programach Ramowych UE, dobrych
praktyk profesjonalnego prowadzenia projektów badawczych oraz wymianę doświadczeń z realizacji
projektów.
W naszych działaniach staramy się współpracować z administracją rządową, samorządową oraz innymi
podmiotami związanymi z realizacją projektów UE.
Celem 13. Sympozjum KRAB jest zapoznanie uczestników z projektami badawczymi prowadzonymi w ramach
Horyzontu 2020 i innych Programów EU ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania i realizacji projektów
we współpracy z przemysłem. Spodziewamy się, że w Sympozjum weźmie udział około 100 uczestników.
Materiały z poprzedniego Sympozjum KRAB są dostępne na stronie Stowarzyszenia http://krab.edu.pl.
Przewidywana jest m.in. obecność przedstawicieli:





Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
Narodowego Centrum Nauki (NCN)
Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Propozycje referatów związanych z tematyką Sympozjum (np. prezentacje projektów finansowanych z
Programu H2020) prosimy przesyłać do dnia 15 listopada 2015. Zgłoszenia plakatów i uczestnictwa w
Sympozjum przyjmujemy do dnia 24 listopada 2015.
Patronat Honorowy nad Sympozjum objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.
Zapraszamy do rejestracji na stronie: http://krab13.syskonf.pl/ Uczestnictwo w Sympozjum jest bezpłatne, z
uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń!



HORYZONT 2020 Spotkanie brokersie w obszarze Zdrowia

Można już rejestrować się na spotkanie brokerskie, dedykowane konkursom 2016-2017 w obszarze

„Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan” w programie Horyzont 2020.
Spotkanie H2020 European Health Brokerage Event odbędzie się 13 stycznia w Paryżu. Jego głównym celem
jest stworzenie warunków do znalezienia odpowiednich partnerów do projektów badawczych oraz
umożliwienie zaprezentowania się koordynatorom przyszłych projektów.
Organizatorami spotkania są projekt Health NCP Net 2.0 (w którym KPK PB UE jest partnerem) oraz dwie
instytucje francuskie.
Udział w całym spotkaniu jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja, która potrwa do 10 grudnia.
Więcej informacji oraz rejestracja dostępne na stronie wydarzenia.



H2020 Coordinators’ Day – szkolenie dla koordynatorów projektów

Komisja Europejska zaprosi ok. 500 koordynatorów projektów realizowanych w ramach programu Horyzont
2020 na dedykowane im spotkanie Horizon 2020 Coordinators’ Day.
Celem tego spotkania jest zaprezentowanie szczegółowych informacji i wskazówek dotyczących
raportowania projektu, płatności i dokonywania ewentualnych zmian w prowadzonych projektach. Będzie to
okazja, by z pierwszej ręki dowiedzieć się o obowiązujących zasadach w Horyzoncie 2020.
Szkolenie odbędzie się w Brukseli 26 listopada 2015 r. w godzinach od 9.30 do 16.00. Osoby, które nie będę
w nim uczestniczyć mogą obejrzeć transmisję on – line.



Zdrowie matki i noworodka – zaproszenie na konferencję

Już można rejestrować się na konferencję „Research and Innovation for Maternal & Newborn Health„, która
odbędzie 8 grudnia w Brukseli.
Podczas konferencji zostaną poruszone zagadnienia związane z badaniami i innowacjami w zakresie poprawy
opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem. Do udziału zachęcamy naukowców, decydentów, przedstawicieli
fundacji i organizacji działających w obszarze zdrowia.
Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja. Więcej na stronie wydarzenia.



4 polskie firmy otrzymają dofinansowanie w ramach Instrumentu MŚP

W ramach wrześniowej 1 fazy Instrumentu MŚP 141 małych i średnich innowacyjnych przedsiębiorstw z 24
krajów uzyska ryczałt w wysokości 50 000 euro. Dodatkowo w ramach Instrumentu mogą one również
skorzystać z porad ekspertów z bazy Enterprise Europe Network.
W trzeciej rundzie 1 fazy Instrumentu MŚP Komisja Europejska otrzymała 1873 wnioski. Po ocenie zostało
wybranych 141 firm, które otrzymają finansowanie. W rankingu firm przodują włoskie spółki – aż 30 otrzyma
finansowanie. Nieznacznie gorzej wypadły hiszpańskie i brytyjskie firmy z odpowiednio 24 oraz 15 umowami
grantowymi. W zestawieniu znalazły się również 4 polskie firmy.
W sumie od uruchomienia 1 fazy Instrumentu MŚP z 50 000 euro ryczałtu skorzystało już 1099
przedsiębiorstw. Liczymy, że w ramach ostatniej tegorocznej rundy kolejne polskie firmy znajdą się w tym
elitarnym gronie. Termin dla ostatniej tegorocznej rundy 1 fazy Instrumentu MŚP upływa 25 listopada.

Więcej statystyk można znaleźć na stronie agencji EASME.

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

