NEWSLETTER INFORMACYJNY RPK NR

3/2014(MARZEC)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2; 10-719 Olsztyn
tel. 89/ 523 34 67; fax. 89/ 524 04 94
www.uwm.edu.pl/rpk

NADCHODZĄCE WYDARZENIA:

19/03/2014 (piątek)

SEMINARIUM
Horyzont 2020 – szansą na rozwój regionu.
Nowe instrumenty finansowania jednostek naukowo-badawczych na lata 2014-2020
które odbędzie się w Starej Kotłowni, ul. Prawocheńskiego 9, sala wystawowa 102 w godz. 9:00 –
11:30
Podczas spotkania, poza informacjami dotyczącymi programu H2020 oraz Innowacyjnych Sieci
Szkoleniowych (ITN) – w ramach działań Marie Skłodowskiej-Curie, omówione będą m.in. granty
Programu HORYZONT 2020 (Era-chairs, Teaming, Twinning), które przeznaczone są dla krajów o
niższym potencjale naukowym.
Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:
http://www.uwm.edu.pl/rpk/index.php?id=szkolenia/tresc_szkolenia&k=120
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Więcej informacji o organizowanych wydarzeniach można znaleźć na stronie www.uwm.edu.pl/rpk
w zakładce SZKOLENIA

HORYZONT 2020
Według komunikatu Komisji Europejskiej z 26.02.2014r. Szwajcaria nie jest krajem
stowarzyszonym w ramach Programu Horyzont 2020. Wiąże się to z tym, iż partner ze Szwajcarii nie
będzie liczył się do minimalnej liczby wymaganych 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE
i/lub państw stowarzyszonych z programem ramowym.
Komunikat Komisji Europejskiej znajduje się tutaj.

HORYZONT 2020
Akademia

ETNA

Plus

wspiera

potencjalnych

koordynatorów

i

uczestników

w przygotowywaniu i realizacji wniosków na pierwsze konkursy programu Horyzont 2020 zarówno
w wyzwaniu "Smart, Green and Integrated Transport" jak i w innych konkursach, w których możliwe
są działania badawcze i innowacyjne na rzecz transportu. Pierwsza Akademia odbędzie się w dniu 15
kwietnia 2014 w Paryżu, przy okazji konferencji TRA2014 (http://tra2014.sciencesconf.org/).
Uczestnictwo w Akademii jest bezpłatne. Udział w szkoleniu warunkowany jest zgłoszeniem do
procedury naboru do dnia 19 marca 2014. Szczegóły http://www.transport-ncps.net/services/etnaacademy.html
Platforma poszukiwania partnerów i dołączania do projektów przygotowana przez sieć
punktów kontaktowych TRANSPORT w ramach projektu ETNA Plus. Oferty współpracy dla konkursów
2014-2015 wyzwania "Smart, Green and Integrated Transport" dostępne są na stronie
http://www.transport-ncps.net/services/partner-search.html.

HORYZONT 2020 – WYBRANE AKTUALNE KONKURSY
Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) – główne założenia.
 Swoboda w doborze tematu – nie ma żadnych odgórnych priorytetów.
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 Swoboda w tworzeniu zespołu badawczego – o składzie decyduje lider zespołu (Principal
Investigator); zespół może być międzynarodowy.
 Swoboda w wyborze instytucji goszczącej (Applicant Legal Entity): może to być instytut
macierzysty lub inna instytucja naukowa w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym;
oznacza to, że:
 Lider może pochodzić z dowolnego kraju świata ale musi być zatrudniony przez instytucję
goszczącą w kraju UE lub stowarzyszonym.
 Członkowie zespołu mogą

pochodzić z dowolnego kraju świata i pracować w swoim

instytucie, albo przenieść się do instytucji goszczącej lidera.
 Swoboda i niezależność naukowa – lider decyduje w sprawach merytorycznych, finansowych
i obsady zespołu.
Szczegóły konkursu tutaj.

Innowacyjne Sieci Szkoleniowe (ITN) – główne założenia.
 realizacja indywidualnych projektów badawczych przez naukowców zgodnie z dziedziną
i tematyką projektu;
 organizacja wspólnych szkoleń, warsztatów, szkół letnich o charakterze interdyscyplinarnym
i międzysektorowym dostępnych dla wszystkich naukowców oraz organizacja indywidualnych
szkoleń przez partnerów;
 organizacja szkoleń związanych z badaniami oraz innymi umiejętnościami, np. zarządzanie
zespołem, projektem, IPR, etyka, pisanie artykułów naukowych, przedsiębiorczość,
komunikacja; pisanie projektów;
 udział naukowców w zewnętrznych konferencjach i szkoleniach;
 oddelegowywania do partnerów projektu z obu sektorów;
 zapraszanie ‘wizytujących naukowców’ z obu sektorów w celu podnoszenia jakość
oferowanych szkoleń i opieki nad naukowcami;

Wnioski należy składać do 9.04.2014r. Następny nabór planowany jest na wrzesień 2014r.
Szczegóły konkursu tutaj.
Informacje o innych konkursach w ramach programu Horyzont 2020 znajdują się tutaj.
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KONKURS Z ZAKRESU CHORÓB ZAKAŹNYCH
Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w konkursie na temat chorób zakaźnych
ogłoszonym w ramach konsorcjum Infect-Era.
Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:


Ocena patogenności drobnoustrojów oraz roli flory bakteryjnej w homeostazie. Wpływ
mikroorganizmów i probiotyków na zapobieganie lub leczenie infekcji (Assess the role of
commensal flora in homeostasis and microbe’s pathogenicity, and elucidate how commensal
organisms or probiotics can be used to prevent or treat infections);



Rozwój nowych technik badań wstępnych faz infekcji (Development and application of new
techniques to investigate the initial steps of the infection process).
Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu należy złożyć skrócony opis

projektu, tzw. pre-proposal, w drugim etapie pełny opis projektu, tzw. full proposal. Termin składania
wniosków

typu pre-proposals upływa 2

środkowoeuropejskiego. Wnioski

należy

kwietnia 2014
składać

za

r. o
pomocą

godz.
systemu

17:00

czasu

elektronicznego

dostępnego tutaj.
Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie, zapraszamy również do skorzystania
z aplikacji Partnering Tool pozwalającej na znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.
Szczegółowe informacje na temat konkursu
Źródło: NCN

KONKURS GALILEO MASTERS
Instytucje naukowe, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne z Polski mogą wziąć udział
w konkursie Galileo Masters. Pomysły na zastosowania nawigacji satelitarnej należy
przesyłać do 30 czerwca. Uczestnicy mają też szansę na 20 tys. euro w europejskim
finale zawodów.
Galileo Masters (European Space Navigation Competition - ESNC) to europejski konkurs,
w którym wybierane są najlepsze pomysły zastosowań nawigacji satelitarnej (GNSS). Do tej pory
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w Polsce konkurs zorganizowano tylko raz, w 2012 roku. Teraz, po roku przerwy, ponownie wraca do
Polski. Organizatorem rodzimej edycji konkursu jest serwis Kosmonauta.net.
Konkurs Galileo Masters rozpocznie się 1 kwietnia i zakończy 30 czerwca 2014 roku. Przez ten
czas każdy zainteresowany będzie mógł przesyłać i edytować swoje pomysły, które w lipcu i sierpniu
zostaną poddane ocenie niezależnych ekspertów. Pomysły na zastosowania nawigacji satelitarnej
dotyczą szerokiego spektrum dziedzin gospodarki, przemysłu i życia codziennego – od rozrywki, przez
nawigację samochodową, aż po lotnictwo, medycynę i bezpieczeństwo publiczne.
W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, zespoły, placówki naukowe
i edukacyjne, przedsiębiorstwa. Najlepsza koncepcja otrzyma nagrodę oraz tytuł zwycięzcy konkursu
Galileo Masters w Polsce. Poza tym, zarówno zwycięzca, jak i wszelkie inne zgłoszone pomysły będą
mogły konkurować o nagrodę główną - 20 tys. euro - i kilka nagród specjalnych w ponadregionalnym
finale tego konkursu w Monachium.
Lista nagród zostanie opublikowana na przełomie marca i kwietnia. Wówczas ogłoszona
zostanie również wstępna lista miejsc, jakie między kwietniem a czerwcem odwiedzą koordynatorzy,
informując o konkursie Galileo Masters 2014 w Polsce.
Od 2004 roku do konkursu Galileo Masters ponad 8200 osób z całego świata zgłosiło prawie
2400 pomysłów. Spośród nadesłanych projektów wybrano ponad 200 zwycięzców i finalistów. Wiele
z tych pomysłów zostało następnie wprowadzonych na rynek przez nowo powstałe firmy.
Pula nagród w ubiegłorocznym konkursie wyniosła ponad 1 milion euro. Nadesłano wtedy 413
zgłoszeń z prawie 50 krajów. Przyznano siedem nagród specjalnych, finansowanych m.in. przez
Europejską Agencję Kosmiczną - ESA, Niemiecką Agencję Kosmiczną - DLR oraz Europejską Agencję
Nawigacji Satelitarnej - GSA.
Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronach: www.galileo-masters.pl
i www.poland.galileo-masters.eu.
Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Opracował: Mikołaj Zadrożny

