Biuletyn, październik 2014
Szanowni Państwo,
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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 wymianę osobową naukowców z Walonią-Brukselą

MNiSW oraz Wallonie-Bruxelles International ogłaszają kolejną edycję konkursu na
wymianę osobową naukowców - w latach 2015-2016. Nabór wniosków potrwa do 31
października br.
Więcej informacji >> http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-na-wymiane-

osobowa-naukowcow-z-walonia-bruksela.html



Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli Polski

Do 31 października 2014 r. można składać wnioski w ramach programu stypendialnego
rządu szwajcarskiego dla obywateli Polski. Nabór wniosków skierowany jest do
absolwentów studiów magisterskich, doktorantów i postdoc. Maksymalny czas trwania
stypendium wynosi 12 miesięcy.
Więcej
informacji
>>
http://www.granty-na-badania.com/2014/09/programstypendialny-rzadu.html#more



Beethoven - konkurs na polsko-niemieckie projekty humanistyczne

Do 15 grudnia 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach pierwszej edycji konkursu
Beethoven. W ramach konkursu wyłonione zostaną polsko-niemieckie projekty
badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Budżet konkursu
dla polskich wnioskodawców wynosi 10 000 000 zł.
Więcej
informacji
>>
http://www.granty-na-badania.com/2014/09/beethovenkonkurs-na-polsko-niemieckie.html#more



Eureka - trwa nabór wniosków

o 15 października 2014 r. trwa nabór wniosków na projekty realizowane w ramach
inicjatywy Eureka. W ramach naboru wniosków można zgłaszać projekty, które będą
realizowane przez stronę polską wspólnie z przynajmniej jednym niezależnym
podmiotem z innego niż Polska państwa członkowskiego Eureki. Dostępna pula
dofinansowania w naborze 2/2014 wynosi 2 000 000 zł.
Więcej informacji >> http://www.granty-na-badania.com/2014/09/eureka-trwa-naborwnioskow.html#more



FNP: Start 2015

Do 31 października 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Start, którego
organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do
młodych naukowców - przed lub po doktoracie - którzy nie ukończyli 30. roku życia.
Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu
otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł.
Więcej informacji >> http://www.fnp.org.pl/oferta/start/



CHIST-ERA zapowiada ogłoszenie nowego konkursu

W październiku br. konsorcjum CHIST-ERA, do którego należy również NCN, ogłosi
otwarcie naboru wniosków o finansowanie projektów badawczych wpisujących się w
poniższą tematykę:
1. Resilient Trustworthy Cyber-Physical Systems (RTCPS);
2. Human Language Understanding: Grounding Language Learning (HLU).
Więcej informacji >> http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-09-23-konkurs-chistera



Trwa nabór wniosków w I konkursie w ramach programu BIOSTRATEG
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach nowego
strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne,

rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.
Celem Programu jest wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i
pracach rozwojowych w 5 obszarach badawczych objętych programem: bezpieczeństwo
żywnościowe i bezpieczeństwo żywności; racjonalne gospodarowanie zasobami
naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej; przeciwdziałanie i
adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa; ochrona
bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
leśnictwo i przemysł drzewny.
Więcej informacji >> http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/srodowiskonaturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/aktualnosci/



Polska i Argentyna deklarują chęć współpracy naukowo – technologicznej
Jesteśmy otwarci na współdziałanie w zakresie nauki i technologii między instytucjami
polskimi i argentyńskimi – zadeklarowała prof. Lena Kolarska-Bobińska podczas
spotkania z Ministrem Nauki, Technologii i Innowacji Argentyny, dr Lino Barañao.
Ministrowie podpisali w Warszawie „Wspólne oświadczenie”, które ma pomóc zacieśnić
współpracę naukowo-technologiczną między Polską i Argentyną.
Więcej informacji >> http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/polska-iargentyna-deklaruja-chec-wspolpracy-naukowo-technologicznej.html



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. Zachęcamy do udziału w
konsultacjach! Termin nadsyłania opinii: do 12 października 2014 r.



WoN: Plany MNiSW na najbliższe miesiące

Poprawa jakości nauki i wzrost jej międzynarodowej pozycji, działania na rzecz
innowacyjności, lepsze przygotowanie absolwentów do rynku pracy, podwyżki dla
nauczycieli akademickich oraz polski Erasmus dla Ukrainy - wokół tych pięciu celów
mają koncentrować się działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
najbliższych miesiącach.
Więcej informacji >> http://www.granty-na-badania.com/2014/09/won-plany-mniswna-najblizsze-miesiace.html#more



NCBR wesprze innowacyjność w regionach

Już w pięciu województwach Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało
porozumienie z władzami samorządowymi, by wspólnie wspierać badania naukowe i
prace rozwojowe w poszczególnych regionach.
Zakres porozumienia obejmuje współpracę przy zarządzaniu i realizacji programów
regionalnych i krajowych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz innych
inicjatyw, które bezpośrednio przekładają się na podniesienie innowacyjności Polskiej
gospodarki.
Więcej
informacji
>>
http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2945,ncbr-wesprzeinnowacyjnosc-w-regionach.html
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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło czwarty konkurs w programie Patent Plus,
którego celem jest wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w
procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową.
Nabór wniosków rozpocznie się 6 października i potrwa do 5 listopada 2014 r. W celu
ułatwienia aplikowania uruchomiony zostanie elektroniczny system składania
wniosków.
Więcej
informacji
>>
http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2939,10-mln-zl-nadofinansowanie-ochrony-patentowej-dla-przedsiebiorcow-i-naukowcow.html



Od 2015 roku nowy system finansowania jednostek naukowych

– Musimy poprawić jakość polskiej nauki. W 2015 roku wprowadzimy nowy system
finansowania jednostek naukowych, by premiować najlepszych – zapowiada minister
nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska Bobińska. Podstawą do naliczania
dotacji będzie kategoria naukowa obrazująca potencjał jednostki i jakość
prowadzonych przez nią badań.
Więcej informacji >> http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/od-2015roku-nowy-system-finansowania-jednostek-naukowych.html



Działania
Marii
prezydencji

Skłodowskiej-Curie

–

konferencja

włoskiej

W dniach 18-19 listopada w Trydencie (Włochy) odbędzie się międzynarodowa
konferencja poświęcona działaniom Marii Skłodowskiej-Curie – grantom finansującym
badania i rozwój kariery naukowców. Celem konferencji zatytułowanej „Promoting
talents, spreading excellence” jest dyskusja na temat tego, w jaki sposób te programy
przyczyniają się do sukcesów odnoszonych przez naukowców kolejnych pokoleń, bez
względu na rozwój społeczeństwa i gospodarki. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Rejestracja jest obowiązkowa i trwa do 26 września.
Więcej informacji



Zapraszamy na konferencję na temat doskonałości w nauce

W dn. 13-14 października br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się
konferencja pt. „Towards a new concept of Excellence in Research?”*, organizowana
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej we współpracy z European Foundation Centre.
Celem konferencji będzie dyskusja o ewolucji pojęcia doskonałości w nauce oraz o tym,
jak skutecznie identyfikować i wspierać najlepsze badania naukowe. W konferencji
wezmą udział wysocy rangą przedstawiciele europejskich instytucji finansujących
badania naukowe, naukowcy oraz eksperci zajmujący się polityką naukową.
Więcej informacji >>
doskonalosci-w-nauce/



http://www.fnp.org.pl/zapraszamy-na-konferencje-na-temat-

6 Międzynarodowe Sympozjum „Children at Risk and in Need”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do zapoznania się z informacją na
temat organizowanego w dniach 15-17 listopada 2014 r. w Turcji międzynarodowego
sympozjum pt. „Children at Risk and in Need”.
Głównym założeniem sympozjum jest umożliwienie dialogu oraz nawiązania współpracy
uczonych oraz osób mających na co dzień do czynienia z tematyką dzieci zagrożonych
m.in. przestępczością oraz wykluczeniem społecznym.

Więcej
informacji
>>
http://www.nauka.gov.pl/konferencje-miedzynarodowe/6miedzynarodowe-sympozjum-children-at-risk-and-in-need.html



Warsztaty na temat biologii syntetycznej

25 listopada 2014 r. w siedzibie MNiSW odbędą się międzynarodowe warsztaty nt.
Opportunities and challenges presented by synthetic biology.
Celem warsztatów jest przedstawienie możliwości, jakie stwarza biologia syntetyczna –
nowa dyscyplina naukowa polegająca na tworzeniu całkowicie nowych organizmów z
fragmentów kodu genetycznego.
Więcej informacji >>
biologii-syntetycznej.html



http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/warsztaty-na-temat-

Zaproszenie na konferencję pt.: Gender equality: policy, research,
society

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca
Badawcza, ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję współfinansowaną ze środków
funduszy norweskich pt.:Gender equality: policy, research, socjety Polish and
Norwegian studies on gender equality: work-life balance, quality of life, universities,
migration, innovativeness pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie, która odbędzie się 9-10 października 2014
r. w Warszawie.
Więcej
informacji
>>
http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpracabadawcza/aktualnosci/art,2888,zaproszenie-na-konferencje-pt-gender-equality-policyresearch-society.html



The Fourth Central European Life Science Investment Conference



V Europejskie
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W dniach 20-21 listopada 2014 roku Instytut Lotnictwa organizuje V Europejskie
Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych. Tegoroczne Forum ponownie
będzie okazją do podjęcia dyskusji i wymiany poglądów w dziedzinie marketingu
instytucji naukowych i badawczych.
Celem Forum jest prezentacja najnowszych wyników badań oraz rozwiązań
praktycznych stosowanych przez instytucje naukowe i badawcze m.in. instytuty,
uczelnie, parki technologiczne z całej Europy.
Więcej informacji >> http://www.ilot.edu.pl/minib/pl/o-forum/



Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na dni informacyjne, szkolenia,
warsztaty

1. Zasady finansowania i realizacji projektów HORYZONT 2020, 7 października 2014,

Warszawa
2. Spotkanie informacyjne – Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020: Europa
Środkowa, Program Region Morza Bałtyckiego oraz INTERREG EUROPA, 8
października 2014, Warszawa
3. Konferencja kończąca projekt ERC „Public Goods through Private Eyes”, 9-10
października 2014, Warszawa
4. POLECO
-Międzynarodowe
Targi
Ochrony
Środowiska,14-17
października
2014,Poznań
5. Dzień informacyjny do 2. konkursu w „Food Security” w programie Horyzont 2020,
14 października 2014, Warszawa
6. NanoPL 2014, 15-17 października 2014, Kielce
7. Warsztaty: Elementy dobrego wniosku – Wyzwania społeczne w Horyzoncie 2020,
16 października 2014, Warszawa
8. Zasady finansowania i realizacji projektów Horyzont 2020, 22 października 2014,
Łódź
9. FI-PPP Information Day and Workshop, 23 października 2014, Poznań
10.
Infrastruktury badawcze w Horyzoncie 2020, 24 października 2014, Wrocław
11.
Zasady finansowania i realizacji projektów – Horyzont 2020 – szkolenie, 24
października 2014, Olsztyn
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

