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10/02/2016 (środa)

WARSZTATY
„Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet,
zrealizować i rozliczyć projekt w programie Horyzont 2020?”
które odbędą się w Bibliotece Uniwersyteckiej, s. 307, ul. Oczapowskiego 12B w godz. 09:00 – 15:00.
Spotkanie skierowane jest do osób zainteresowanych realizacją projektów z Programu Ramowego
Horyzont 2020 oraz do służb finansowo–księgowo-administracyjnych, które zajmują się
administrowaniem i rozliczaniem projektów w Programach Ramowych. Program spotkania oraz
formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce „Szkolenia”.
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OFERTY STYPENDIALNE
Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty grantów i stypendiów dla
naukowców (podane wg terminów składania wniosków):
 Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – stypendia dla doktorantów i
osób po doktoracie; termin: 31 stycznia 2016; http://visegradfund.org/scholarships
 Europa – ERC Consolidator Grant; 7-12 lat po doktoracie; termin: 2 lutego 2016;
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628
 European Young Researchers’ Award dla osób po doktoracie; 1 lutego 2016;
http://2x96m61o5qtr2c7qon34ku5j.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/pdf/Call-forapplication-2016-EYRA-Award.pdf
 Różne kraje – stypendium dla doktorantów (do 27 lat); biomedycyna; 1 lutego
2016; http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
 Francja (Centre-Val de Loire) – stypendia „Le Studium” dla doktorów i profesorów; 8 lutego 2016;
http://www.lestudium-ias.com/content/studium-research-fellowship
 Dowolny kraj - stypendia EMBO dla osób po doktoracie; 12 lutego 2016;
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about
 Tajwan - stypendium Funduszu Wyszehradzkiego dla doktorantów i doktorów; 15 lutego 2016;
http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-taiwan-scholarships
 Irlandia – stypendia na wybranym uniwersytecie; technologie wspomagające osoby z autyzmem i
niepełnosprawnością umysłową; 28 lutego 2016; http://www.assistid.eu/news/post.php?s=201511-16-assistid-announce-call-3
 Austria (IWM) – Józef Tischner Junior Fellowships; 29 lutego 2016;
http://www.iwm.at/fellowships/tischner/
 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program Lider; termin: 14 marca 2016;
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-vi-edycja/
 Austria (Institute of Science and Technology) – osoby po doktoracie; termin: 15 marca 2016
http://ist.ac.at/en/research/postdoctoral-research/istfellow/

NEWSLETTER INFORMACYJNY RPK NR

01/2016(STYCZEŃ)

 Konkursy NCN: SYMFONIA, FUGA, ETIUDA, TANGO, CHIST-ERA termin: 15 marca 2016;
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
 Austria (IWM) – Bronisław Geremek Junior and Senior Fellowships; 28 marca 2016;
http://www.iwm.at/fellowships/geremek/


Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje itp. dla osób po doktoracie lub z 5-letnim
doświadczeniem badawczym;
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave

NOWE MOŻLIWOŚCI POSZUKIWANIA PARTNERÓW W PROGRAMIE HORYZONT 2020
- KLIMAT I ŚRODOWISKO
W ramach projektu “NCPs CaRE” zostało stworzone narzędzie wspierające współpracę w otwartych
konkursach dotyczących obszaru „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka
zasobami i surowce” w programie Horyzont 2020. Narzędzie to wspiera także potencjalnych
wnioskodawców w budowaniu konsorcjum projektowego.
Więcej informacji oraz rejestracja:http://www.ncps-care.eu/

BAZA POSZUKIWANIA PARTNERÓW NA STRONIE PROJEKTU C-ENERGY
2020
Na stronach projektu C-Energy 2020 działa baza poszukiwania partnerów do projektów z obszaru
Bezpiecznej, czystej i efektywnej energii oraz Euratomu programu Horyzont 2020.
Po rejestracji w bazie mamy możliwość przeszukiwania bazy jak i zamieszczenia swojej oferty czy
profilu.
Więcej informacji na stronie: www.partnersearch.c-energy2020.eu
Źródło: KPK
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7. KONKURS INICJATYWY LEKÓW INNOWACYJNYCH

Informujemy o uruchomieniu 7 konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Inicjatywa Leków
Innowacyjnych 2 (Innovative Medicine Initiative Joint Undertaking 2 – IMI JU 2). Konkurs obejmuje
następujące tematy:
-

validation

of

translational

imaging

methods

in

drug

safety

assessment,

- identification of druggable targets modulating misfolded proteins in Alzheimer’s and Parkinson’s
diseases,
- pathological neuron-glia interactions in neuropathic pain,
- dry age-related macular degeneration: development of novel clinical endpoints for clinical trials with
a regulatory and patient access intention,
- a comprehensive „paediatric preclinical POC platform” to enable clinical molecule development for
children with cancer,
- Coordination and Support Actions for the Big Data for better outcomes programme,
- increase access and use of high quality data to improve clinical outcomes in heart failure (HF), atrial
fibrillation (AF), and acute coronary syndrome (ACS) patients.
Założenia każdego z ww. tematów zostaną omówione w dniach od 11 do 29 stycznia br. na webinariach
(na które trzeba się zarejestrować). Termin składania wniosków: do 17 marca br.
Więcej informacji tutaj.

8. KONKURS INICJATYWY LEKÓW INNOWACYJNYCH

Informujemy o uruchomieniu 8 konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Inicjatywa Leków
Innowacyjnych 2 (Innovative Medicine Initiative Joint Undertaking 2 – IMI JU 2). Konkurs obejmuje
jeden, szeroki temat, poświęcony Eboli – „Ebola and other filoviral haemorrhagic fevers (Ebola+)
programme: future outbreaks”.Jednoetapowe wnioski, składane w odpowiedzi na konkurs, będą
oceniane w pięciu terminach (tzw. cut-off dates ): 16.03.2016, 15.09.2016, 16.03.2017, 14.09.2017 i
15.03.2018.
Więcej informacji tutaj.
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ZAPIS VIDEO ORAZ PREZENTACJE Z WEBINARIÓW 7. I 8. KONKURSU IMI2
Po

każdym

webinarium

przeprowadzonym

przez

IMI2

na

stronie http://www.imi.europa.eu/events/2015/12/15/webinars-imi-2-calls-7-and-8 zamieszczone
zostają 2 dokumenty: nagranie video oraz prezentacja. Każdy może się z nimi zapoznać.
W praktyce czas trwania webinarium (łącznie z pytaniami i odpowiedziami) to ok. 1 godzina.
Źródło: KPK

KONKURS ERA-NET E-RARE-3 BADANIA NAD RZADKIMI CHOROBAMI
Narodowy Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru wniosków do 2
międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu E-Rare-3. Celem konkursu jest
budowa współpracy naukowej i wsparcie wymiany doświadczeń w ramach interdyscyplinarnych
projektów badawczych dotyczących chorób rzadkich. Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do
następującego obszaru tematycznego - „Clinical research for new therapeutic uses of already existing
molecules (repurposing) in rare diseases”.
Termin składania wniosków: do 1 lutego br.
Więcej informacji tutaj.

KONKURS ERA-NET SusAn
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że został otwarty nabór wniosków w ramach
międzynarodowego konkursu na projekty badawcze, organizowanego w ramach programu European
Research Area on Sustainable Animal Production Systems. Konkurs skupia się na finansowaniu badań
obejmujących zagadnienia z zakresu zrównoważonej produkcji zwierzęcej.
Celem konkursu jest budowa współpracy naukowej i wsparcie wymiany doświadczeń w ramach
interdyscyplinarnych projektów badawczych.
Termin składania wniosków: do 29 marca 2016 roku.
Więcej informacji tutaj.
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KOMISJA EUROPEJSKA POWOŁUJE EKSPERTÓW DS. METODOLOGII OCENY
PROGRAMU HORYZONT 2020
Komisja Europejska powołuje grupę ekspertów ds. metodologii oceny śródokresowej i ex-post
programu Horyzont 2020. Grupa ekspertów zacznie pracę już w pierwszym kwartale 2016 roku a
zakończy w grudniu 2017 roku. W jej skład wejdzie maksymalnie dwudziestu niezależnych ekspertów
zewnętrznych.
Celem grupy ekspertów będzie opracowanie i wdrożenie metodologii identyfikacji i oceny skutków
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wszystkich programów ramowych począwszy od 5.
Programu Ramowego aż po Horyzont 2020.
Eksperci powołani do tej grupy powinni mieć m.in. dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie
projektowania, wdrażania i oceny polityki badań i innowacji; udokumentowane doświadczenie w
jednym lub kilku obszarach sektorowych zgodnych z wyzwaniami społecznymi programu Horyzont
2020.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w pracach tej grupy prosimy zarejestrować się poprzez
stronę Participal Portal lub wysyłając maila RTD-A5-SUPPORT@ec.europa.eu.

Termin zgłoszeń

upływa 31 stycznia 2016 r.
Więcej informacji na temat wymagań wobec ekspertów znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW DO KONKURSU INSTRUMENT MŚP
Informujemy o terminach składania wniosków w konkursie Instrument MŚP w latach 2016-17.

Faza I
24 lutego 2016

15 lutego 2017

03 maja 2016

3 maja 2017

7 września 2016

6 września 2017

9 listopada 2016

8 listopada 2017
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Faza II
3 lutego 2016

18 stycznia 2017

14 kwietnia 2016

6 kwietnia 2017

15 czerwca 2016

1 czerwca 2017

13 października 2016

18 października 2017

Opracował: Mikołaj Zadrożny
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