Biuletyn, listopad 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.
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.



MKiDN: Konkursy dla naukowców

Ministerstwo Kultury i Dziedzictw Narodowego otworzyło nabór wniosków w ramach
programów ministra na rok 2015. W czterech programach związanych z działalnością
naukową (Obserwatorium Kultury, Edukacja Artystyczna, Ochrona zabytków
archeologicznych i Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego) wnioskodawcami
mogą być uczelnie. Nabór wniosków w tych programach upływa 30 listopada 2014 r.

Więcej informacji >> http://www.granty-na-badania.com/2014/10/mkidn-konkursydla-naukowcow.html#.VE4YQxZ8GJt



ERC Starting Grants - ruszył nabór wniosków

Do 3 lutego 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ERC Starting Grants,
którego organizatorem jest European Research Council. Konkurs adresowany jest do
wybitnych młodych naukowców, którzy znajdują się na początkowym etapie kariery
naukowej i pracują nad stworzeniem własnego zespołu badawczego. Budżet konkursu
wynosi 430 000 000 euro.
Więcej informacji >> http://www.granty-na-badania.com/2014/10/erc-starting-grantruszy-nabor-wnioskow.html#.VE4Y6BZ8GJt



Trzecia edycja konkursu eNgage

Głównym celem konkursu eNgage jest rozwój umiejętności popularyzowania nauki lub
prezentowania wyników badań naukowych różnym grupom odbiorców niebędących
naukowcami, przede wszystkim młodzieży i studentom. W konkursie rozpatrywane są
innowacyjne pomysły o charakterze popularyzatorskim, a uczestnicy konkursu nie mają
żadnych ograniczeń co do metody popularyzacji. Mogą więc przygotować zarówno cykl
wykładów czy spotkań, pisać bloga jak i zaprojektować aplikację na smartfona służącą
do popularyzowania wiedzy.
Więcej
informacji
engage/



>>

http://www.fnp.org.pl/rusza-nabor-wnioskow-do-iii-edycji-

Impuls - trzeci nabór wniosków

Do 5 listopada 2014 r. można składać wnioski w ramach trzeciej 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.
Więcej
informacji
>>
http://www.fnp.org.pl/rozpoczynamy-nabor-wnioskow-wtrzeciej-edycji-konkursu-impuls/



CHIST-ERA

Narodowe Centrum Nauki jest członkiem konsorcjum CHIST-ERA II (European
Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication
Sciences & Technologies - II) należącego do sieci typu ERA-NET, w którego skład
wchodzą agencje finansujące badania naukowe.
Obecnie otwarty jest konkurs w temacie „Resilient Trustworthy Cyber-Physical Systems
(RTCPS); Human Language Understanding: Grounding Language Learning (HLU)
(otwarty)”.
Więcej informacji >>
wielostronna/chist-era



http://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-

Więcej zagranicznych studentów na polskich uczelniach – konkurs
na najlepsze projekty promocyjne rozstrzygnięty

Znamy już jedenaście uczelni, które zwyciężyły w konkursie „Promocja kształcenia na
polskich uczelniach wśród cudzoziemców”. Każda z nich może liczyć nawet do 100 tys.
zł wsparcia ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Najlepsze projekty
przedstawiła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w

Lublinie i Uniwersytet Łódzki.
Więcej
informacji
>>
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wiecejzagranicznych-studentow-na-polskich-uczelniach-konkurs-na-najlepsze-projektypromocyjne-rozstrzygniety.html



Polski Kongres Gospodarczy o współpracy nauki z biznesem

środa, 22 października 2014

O tym jak nauka jest ważna dla biznesu, ale też o tym jak biznes jest ważny dla nauki
rozmawiają uczestnicy Polskiego Kongresu Gospodarczego. W jego otwarciu wzięli
udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski oraz minister nauki i
szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska – Bobińska.
Więcej
informacji
>>
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/polskikongres-gospodarczy-o-wspolpracy-nauki-z-biznesem.html



Polskie projekty walczące o środki z Horyzontu 2020 mogą liczyć na
wsparcie Sieci Krajowego Punktu Kontaktowego

O tym jak podnieść szanse Polaków w Horyzoncie 2020 rozmawiali dziś przedstawiciele
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowego Punktu Kontaktowego
Programów Badawczych UE oraz Regionalnych Punktów Kontaktowych. W spotkaniu
uczestniczyła m.in. profesor Lena Kolarska-Bobińska
Więcej
>>
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/polskie-projektywalczace-o-srodki-z-horyzontu-2020-moga-liczyc-na-wsparcie-krajowych-punktowkontaktowych.html



Sukces Polaków w pierwszych konkursach Horyzontu 2020

Komisja Europejska podsumowała pierwsze konkursy w ramach Horyzontu 2020. –
Polscy badacze są zaangażowani aż w 127 projektów z 800, które uzyskały
finansowanie. To wynik, który plasuje nas wyraźnie powyżej średniej w Unii. Ogromnie
cieszę się z tego sukcesu. Naukowcy z Polski pokazali, że potrafią konkurować i
wygrywać z najlepszymi – mówi minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.
Więcej informacji >> http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/sukcespolakow-w-pierwszych-konkursach-horyzontu-2020.html



Nobel 2014 z chemii za mikroskopię w skali nano

Nobla 2014 z chemii otrzymali Eric Betzig i William E. Moerner z USA oraz Niemiec
Stefan W. Hell, którzy opracowali metodę mikroskopii fluorescencyjnej wysokiej
rozdzielczości; ich prace są pomocne m.in. w badaniach chorób uszkadzających mózg,
np. Parkinsona.
Więcej >> http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,402220,nobel-2014-zchemii-za-mikroskopie-w-skali-nano.html



Ruszył nowatorski mechanizm finansowania B+R w Polsce

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało pierwsze umowy z partnerami w
ramach inicjatywy BRIdge Alfa. Wspólnie ze Startup Hub Poland, Polskim Instytutem
Badań i Rozwoju oraz Xplorer Fund, do 2015 roku przeznaczy ponad 45 mln zł na
wspieranie najbardziej innowacyjnych pomysłów w sektorze B+R.
BRIdge Alfa to nowatorska inicjatywa NCBR skierowana do prywatnych inwestorów,
którzy mają doświadczenie w inkubowaniu innowacyjnych pomysłów. Celem jest

zwiększenie liczby komercjalizacji
jednostkach badawczych.

rozwiązań

wypracowanych

w

państwowych

Więcej informacji >> http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2966,ruszyl-nowatorskimechanizm-finansowania-br-w-polsce.html



Polsko-Szwajcarski Okrągły Stół Innowacji

II edycja Polsko-Szwajcarskiego Okrągłego Stołu Innowacji odbyła się 21 października
w Zurychu. Jest to wspólna inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP
oraz szwajcarskiego Sekretariatu Stanu ds. Edukacji, Badań i Innowacji (SERI),
realizowana we współpracy z partnerem - HealthTechClusters. Podczas spotkania
zaprezentowano propozycje współpracy instytutów badawczych, uczelni, klastrów i
przedsiębiorców z Polski i Szwajcarii.
Więcej informacji
>>
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/polskoszwajcarski-okragly-stol-innowacji.html



Prof.
Lewenstein:
naukowców

Polska

może

przyciągać

zagranicznych

Polska może być atrakcyjna dla uczonych z innych krajów. Najlepsze ośrodki oferują
coraz lepsze pieniądze i wysoką jakość badań - mówi PAP prof. Maciej Lewenstein polski fizyk, dwukrotny zdobywca prestiżowego grantu Europejskiej Rady ds. Badań.
Więcej
>>
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,402043,prof-lewensteinpolska-moze-przyciagac-zagranicznych-naukowcow.html



Współpraca państw V4 – Japonia

23 września 2014 r. w Bratysławie zostało podpisanie Memorandum o Współpracy
pomiędzy instytucjami finansującymi badania naukowe z krajów Grupy Wyszehradzkiej
i Japonii. Celem porozumienia jest wzmocnienie i promocja współpracy w zakresie
badań i rozwoju oraz innowacyjności poprzez finansowanie wspólnych projektów.
Więcej informacji >> http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2952,wspolpraca-panstw-v4japonia.html



NCBR wspiera innowacyjne projekty poprawiające jakość życia
społeczeństwa

Prawie 24 mln zł Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekaże instytucjom, firmom i
organizacjom pozarządowym na wypracowanie innowacyjnych rozwiązań społecznoekonomicznych. NCBR ogłosił wyniki II konkursu programu „Innowacje Społeczne”.
Szczegóły
>>
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ncbr-wspierainnowacyjne-projekty-poprawiajace-jakosc-zycia-spoleczenstwa.html



Nowy konkurs – HERA Uses of the Past – szansa na znalezienie
partnera do realizacji projektu

W styczniu 2015 r. NCN wraz z siecią HERA ogłosi nowy konkurs na międzynarodowe
projekty badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych pt. Uses of the Past.
Prezentacja tematu nowego konkursu odbędzie się 29 stycznia w Tallinie. Podczas tego
spotkania naukowcy zainteresowani uczestnictwem w konkursie będą mieli okazję do
nawiązania kontaktów z potencjalnymi zagranicznymi partnerami, określenia
możliwych obszarów współpracy oraz zaplanowania działań zmierzających do
opracowania wspólnych projektów.

Więcej informacji >> http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-10-16-konkurs-hera



Polsko-Amerykański
organizacyjne

Tydzień

Innowacji

(PATI)

–

spotkanie

W dniach od 16 do 21 listopada 2014 roku w Kalifornii odbędzie się PolskoAmerykański Tydzień Innowacji (PATI) organizowany przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości,
Urzędem Patentowym RP, Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Środowiska oraz
przy współpracy z licznymi partnerami instytucjonalnymi i gospodarczymi.
Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji jest ukierunkowany na promowanie osiągnięć
polskich firm w dziedzinie technologii, nauki i innowacji. W PATI udział deklaruje już
ponad 100 firm i organizacji z Polski i USA!
Więcej informacji >> http://innovationhub-usptc.org/aktualnosci/polsko-amerykanskitydzien-innowacji-pati-spotkanie-organizacyjne/



Polsko-Algierskie Seminarium Naukowo-Technologiczne

W ramach programu promocji polskich technologii innowacyjnych w Afryce Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju oraz Ambasada RP w Algierze organizują seminarium
„Innowacyjne Technologie”. Wydarzenie, współorganizowane przez algierskie Centrum
Rozwoju Zaawansowanych Technologii odbędzie się 25 listopada w Algierze.
Więcej >> http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2957,polsko-algierskie-seminariumnaukowo-technologiczne.html


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na dni informacyjne, szkolenia,
warsztaty
Prawa własności intelektualnej w projektach badawczych, 3 listopada 2014, Łódź
Horyzont 2020: zagadnienia efektywności energetycznej i wykorzystanie zasobów w
konkursach 2015, 5 listopada 2014, Warszawa
XVII Konferencja IPMA Polska, 6 listopada 2014, Warszawa
Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców-cudzoziemców w Polsce
i Polaków za granicą, 6 listopada 2014, Poznań
Spotkanie brokerskie w ramach inicjatywy CORNET, 18 listopada 2014, Warszawa
Dzień Informacyjny – zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan, 18 listopada
2014, Warszawa

Z listą wszystkich wydarzeń można zapoznać się na stronie:
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10167
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

