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Konkursy
Otwarty konkurs RISE w ramach akcji Marie Skłodowskiej-Curie w
programie H2020
Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w ramach konkursu Research and Innovation Staff Exchange. Projekty zakładają
wymianę pracowników naukowych, ale też kadry zarządzającej, administracyjnej i technicznej zajmującej się badaniami i
innowacjami. Są to osoby pracujące w różnych krajach i sektorach, a ich wymiana ma na celu transfer wiedzy i pomysłów
przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi, a także wkład w rozwój innowacji i zaawansowania poziomu badań
prowadzonych na szczeblu europejskim oraz umożliwienie rozwoju indywidualnej kariery uczestniczących pracowników.
Projekt może trwać maksymalnie 4 lata a do jego realizacji zaangażowane powinno być konsorcjum składające się z co najmniej
3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone H2020). Projekt bazuje na
oddelegowywaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do członków konsorcjum. Obok działań badawczych i
innowacyjnych powinna znaleźć się także organizacja szkoleń i konferencji otwartych na zewnątrz. Termin składania wniosków
upływa 5 kwietnia 2017 r.
Zobacz więcej

Otwarty konkurs na ERC Consolidator Grant
Trwa nabór w konkursie na granty ERC CONSOLIDATOR GRANT: ERC-2017-CoG. ogłoszonym przez Europejską Radę ds.
Badań Naukowych. O granty mogą starać się naukowcy u których upłynęło 7-12 lat po doktoracie, pochodzący z dowolnego kraju
świata. Instytucja goszcząca musi znajdować się w kraju członkowskim UE bądź stowarzyszonym z programem Horyzont 2020.
Tematykę projektu określają sami wnioskodawcy, a wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka
naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Maksymalne finansowanie grantu to 2 mln euro na 5 lat.
Termin składania wniosków upływa 9 lutego 2017 r.
Zobacz więcej

Ogłoszenie pierwszej edycji konkursu UWERTURA
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło pierwszą edycję konkursu UWERTURA na staże w zagranicznych zespołach naukowych
realizujących granty ERC. Sam konkurs skierowany jest do osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych
przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC), a jego celem jest wsparcie uczonych
prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym występowaniu o środki europejskie na
realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC. Wniosek wraz z wymaganymi
załącznikami należy wysłać w terminie do 15 marca 2017 r. w formie elektronicznej w systemie OSF dostępnym na stronie
internetowej www.osf.opi.org.pl
Zobacz więcej

Ogłoszenie V edycji konkursu „Mobilność Plus”
Celem programu „Mobilność Plus” jest umożliwienie młodym naukowcom udziału w badaniach naukowych prowadzonych w
renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej
dziedzinie nauki. Kandydaci mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy. W ramach programu
finansowane są: pobyt uczestnika w zagranicznym ośrodku naukowym, pobyt za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci
oraz koszty ich podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy. O
przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a–
e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zatrudniające lub kształcące na studiach doktoranckich
uczestników programu.
Zobacz więcej

Zaproszenie do udziału w konkursie SUGI
Konkurs pt. Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) Food-Water-Energy Nexus jest odpowiedzią na pilne i
długofalowe wyzwania związane z postępującą urbanizacją oraz malejącymi zasobami wody, żywności i energii. Jego celem jest
wypracowanie trwałych, interdyscyplinarnych i możliwych do zastosowania rozwiązań miejskich, które mogą przynieść korzyści
szerokiemu gronu interesariuszy, m.in. naukowcom, przedsiębiorcom, miastom oraz społeczeństwu. Tematyka konkursu obejmie
następujące
zagadnienia:
Robust
Knowledge,
Indicators
and
Assessments,
Multi-level
Governance
and
Management,
Managing
Strategies
and
Solutions.
O finansowanie mogą się starać międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących
z 3 różnych krajów przystępujących do konkursu.
Zobacz więcej

Kontynuacja naboru wniosków do konkursu Electric Mobility Europe
Przypominamy, że trwa nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu Electric Mobility Europe. Konkurs skupia się na
finansowaniu projektów B+R obejmujących zagadnienia z zakresu elektromobilności i pojazdów elektrycznych. Temat konkursu to
elektromobilność
i
pojazdy
elektryczne.
Zakres konkursu: System integration (transport, urban and sub-urban areas); Integration of urban freight and city logistics in emobility; Smart Mobility concepts and ICT applications; Public Transport; Consumer behaviour and societal trends.
Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych to 6 lutego 2017 r., a wniosków pełnych - maj/czerwiec 2017 r.
Zobacz więcej

Konkurs sieci CHIST-ERA
Pojawiła się możliwość składania wniosków w konkursie sieci CHIST-ERA finansującej badania naukowe z zakresu technologii
informacyjnych
i
komunikacyjnych
(Information
and
Communication
Science
and
Technologies,
ICST).
Konkurs obejmuje następujące tematy: Lifelong Learning for Intelligent Systems (LLIS), Visual Analytics for Decision
Making under Uncertainty (VADMU). Do konkursu mogą przystępować zespoły złożone z co najmniej 3 grup badawczych
pochodzących
z
3
krajów
należących
sieci
CHIST-ERA.
Czas trwania projektów wynosi 24 lub 36 miesięcy. Termin składania wniosków upływa 17 stycznia 2017. Wyniki zostaną
ogłoszone w lipcu 2017 r.
Zobacz więcej

ERA-NET Bioenergy - nabór wniosków w 11. konkursie
Trwa nabór wniosków w 11. międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs
skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii. Data zamknięcia naboru wniosków to 23
stycznia 2017 r. W przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny wniosek w języku
angielskim do 20 czerwca 2017 r.
Zobacz więcej

Trwa nabór wniosków w konkursie ERA-NET EuroNanoMed III cofund
Trwa nabór wniosków do międzynarodowego konkursu zorganizowany w ramach programu ERA-NET EuroNanoMed III cofund.
Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny. Wnioski wstępne można składać
do dnia 16 stycznia 2017 r., a wnioski pełne przyjmowane będą do dnia 9 czerwca 2017 r.
Zobacz więcej

ERA-NET Cofund MarTERA - otwarcie naboru wniosków w konkursie
15 grudnia 2016 r. otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET
Cofund MarTERA. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii morskich. Data
zamknięcia naboru wniosków to 31 marca 2017 r. W przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu należy złożyć
wspólny wniosek w języku angielskim do 08 września 2017 r.
Zobacz więcej

Zapowiedź konkursu QuantERA 2017 w obszarze technologii
kwantowych
Już w styczniu 2017 r. ogłoszony zostanie nowy konkurs QuantERA 2017 z obszaru technologii kwantowych. Zakres

merytoryczny

wniosków

powinien

obejmować

jeden

lub

kilka

z

następujących

obszarów:

Quantum
communication,
Quantum
simulation,
Quantum
computation,
Quantum
information
sciences,
Quantum
metrology
sensing
and
imaging,
Novel
ideas
and
applications
in
quantum
science
and
technologies.
Konkurs będzie obejmował dwa etapy. Na pierwszym etapie należy złożyć wniosek skróconym, tzw, pre-proposal, na drugim –
wniosek pełny, tzw. full proposal. Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 grup badawczych
pochodzących z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie QuantERA 2017. Przewidywany termin składania
skróconych wersji wniosków (tzw. pre-proposals): 15 marca 2017r.
Zobacz więcej

Wydarzenia
Warsztaty poświęcone grantom ERC w Krakowie
Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN oraz Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów UJ zapraszają na warsztaty
poświęcone grantom European Research Council (Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych). Warsztaty odbędą się 13.01.2017 r.
w Auditorium Maximum (sala wystawowa A piętro II) przy ulicy Krupniczej 33 w Krakowie. Granty European Research
Council skierowane są do wybitnych naukowców na różnych etapach kariery. Umożliwiają on uzyskanie finansowania na
prowadzone badanie na okres do 5 lat. Ogólna suma przyznanych środków może sięgnąć aż 3,5 mln euro. Granty te stwarzają
naukowcom możliwość tworzenia i rozwijania własnych zespołów badawczych, a także zapewniają finansową stabilność i
niezależność niezbędną do prowadzenia badań. Podczas warsztatów swoimi doświadczeniami podzielą się zarówno laureaci, jak i
paneliści oceniający granty ERC, przedstawione zostaną również najistotniejsze zagadnienia związane z procedurą aplikacyjną i
konstrukcją wniosku. Ponadto zostaną zorganizowane sesje indywidualnych konsultacji w trakcie, których naukowcy będą mogli
zaprezentować własne pomysły badawcze i otrzymać wskazówki dotyczące przygotowania wniosku aplikacyjnego. Termin
zgłoszeń upływa 9.01.2017 r. o godz. 9:00.
Zobacz więcej

Webinarium #CommsWorkout
Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się w jaki sposób najlepiej opowiadać o projektach badawczych i ich rezultatach tak, by zostać
dobrze zapamiętanym, wystarczy wziąć udział w webinarium "60-minute workout to increase the communication impact of your
project" zaplanowanym na 17.01.2017 r.
Zobacz więcej

Konferencja programowa „Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry
naukowej”
We wrześniu 2017 r. w Krakowie odbędzie się Narodowy Kongres Nauki. Poprzedzony on jest cyklem comiesięcznych konferencji
programowych w różnych ośrodkach akademickich kraju. Podczas konferencji dyskutowane są najważniejsze problemy i
wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe, w tym propozycje rozwiązań ustawowych opracowane przez trzy
niezależne zespoły w ramach projektu Ustawa 2.0. Do tej pory konferencje programowe odbyły się w Rzeszowie, Toruniu i
Wrocławiu - teraz kolej na Katowice. Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 stycznia 2017 r. w tamtejszym
Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Po rozpoczynającym konferencję wystąpieniu, w którym Wicepremier, Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin mówić będzie o wyzwaniach dla rozwoju kariery akademickiej, eksperci z kilku
krajów europejskich rozmawiać będą o ścieżkach kariery w różnych kulturach akademickich i zastanawiać się nad panującymi
obecnie na świecie trendami w tej dziedzinie.
Zobacz więcej

Wiadomości
Szwajcaria powiększa grono krajów stowarzyszonych z Programem
Horyzont 2020
Od września 2014 r. Szwajcarów obowiązywała umowa stowarzyszeniowa dotycząca jedynie części programu Horyzont 2020. W
połowie grudnia 2016 r. szwajcarski parlament przyjął nowe prawo imigracyjne. Tym samym Szwajcaria nie będąc członkiem UE
ani EOG zobowiązała się przestrzegać unijnych zasad swobodnego przepływu osób. W związku z powyższym od 1 stycznia 2017
r. może w pełni uczestniczyć w programie H2020 jako kraj stowarzyszony.
Zobacz więcej

Informacje o projektach NCN dostępne dla każdego
Każdy zainteresowany może w łatwy sposób odszukać informacje dotyczące projektów finansowanych w konkursach Narodowego
Centrum Nauki. Właśnie uruchomiono bazę realizowanych, zakończonych oraz rozliczonych projektów badawczych. Baza
umożliwia wyszukiwanie za pomocą danych kierownika projektu, jednostki realizującej oraz szczegółowych informacji o projekcie i
konkursie, takich jak status, numer ID, typ lub edycja konkursu, grupa nauk, panel oraz deskryptor. Dzięki tak skonstruowanej
wyszukiwarce można między innymi uzyskać listę projektów badawczych realizowanych w jednostce, mieście czy województwie
lub kierowanych przez daną osobę. Baza umożliwia również wyszukiwanie według słów kluczowych, które odsyłają do projektów o
podobnej tematyce badawczej.
Zobacz więcej

Zimowe wydanie newslettera ERC
Uprzejmie informujemy, że na stronie https://erc.europa.eu/sites/default/files/publication/files/ERC-Newsletter-Winter-2016.pdf
pojawiło się zimowe wydanie newslettera Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Zachęcamy do lektury!

Electric Mobility Europe - sylwetki potencjalnych partnerów
W związku z trwającym naborem wniosków w konkursie Electric Mobility Europe (więcej w sekcji Konkursy), NCBR przedstawia
sylwetki 16 podmiotów, które poszukują partnerów do aplikowania w ramach przedmiotowej inicjatywy. Materiały pochodzą ze
spotkania Brokerage Event, które odbyło się w dniu 25 listopada 2016 r. w Brukseli.
Zobacz więcej

Najnowsza lista punktowanych czasopism na 2016 rok
Aż 17591 pozycji znajduje się na najnowszej ministerialnej liście czasopism naukowych na 2016 rok. Dzięki niej naukowcy
dowiedzą się, ile punktów mogą zdobyć za publikację w poszczególnych tytułach. Czasopisma po raz kolejny podzielone zostały
na trzy części. W części A znalazły się czasopism naukowe, które posiadają współczynnik wpływu Impact Factor (IF) i wpisane
zostały do bazy Journal Citation Reports. Część B to wykaz czasopism, które nie posiadają współczynnika IF. Ostatnią częścią
jest lista C stworzona dla badań humanistycznych. Szczegółowy wykaz czasopism jest dostępny na stronie MNiSW.
Zobacz więcej

Przypominamy, że jesteśmy obecni również na Facebooku, gdzie na bieżąco informujemy
Państwa, co słychać w świecie projektów badawczych i nie tylko! Zachęcamy do
polubienia i śledzenia naszego profilu https://www.facebook.com/rpk.politechnika.slaska
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Osoba kontaktowa: Agnieszka Kwiatkowska, tel. 32 237 19 98, rpk@polsl.pl

Regionalny Punkt Kontaktowy
Politechnika Śląska
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Jeżeli nie chcesz otrzymywać newslettera, kliknij poniższy link:
http://rpk.polsl.pl/wypisz.php?id=963&key=11787&act=rem

