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Otwarte konkursy w programie Horyzont 2020

Newsletter
z dnia 9 listopada 2015 r.
edzyna• Biuro ds. Współpracy Mi˛
rodowej
• Centrum Kształcenia i Obsługi
studiów
• Biuro ds. Badań Naukowych
• Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań

Nadchodzace
˛
wydarzenia
mi˛
edzynarodowe:
13-14 listopada 2015r. w Skopje, Macedonia odb˛
edzie si˛
e Go International - ICT Brokerage Event 2015
16-17 listopada 2015r. w Luxemburgu odb˛
edzie si˛
e European Data
Forum 2015
17-19 listopada 2015r. w Düsseldorfie, Niemcy odb˛
edzie si˛
e Healthcare
Brokerage Event MEDICA 2015
19-20 listopada 2015r. w Brukseli,
Belgia odb˛
edzie sie˛
e H2020-EUROSOCIETY-2014 conference - Changing
Europe
24-26 listopada 2015r. w Berlinie,
Niemcy b˛
edzie miało miejsce Global
Bioeconomy Summit 2015
26 listopada 2015r. w Bolonii, Włochy odb˛
edzie si˛
e Brokerage event on
Nanotechnologies
1-2 grudnia 2015r. w Berlinie,
Niemcy odb˛
edzie si˛
e European
Nanoelectronics Forum 2015
2 grudnia 2015r. w Wiedniu, Austria
odb˛
edzie si˛
e spotkanie brokerskie w
ramach Inicjatywy Cornet
1-3 marca 2016r. w Paryżu, Francja
odb˛
edzie si˛
e ICIN 2016: 19th conference on Innovations in Clouds, Internet and Networks

Zapraszamy do zapoznania
si˛
e z aktualna˛ baza˛ ofert stypendialnych, dost˛
epna˛ na
stronie Euraxess.

Horyzont 2020, realizowany w okresie 2014-2020 i dysponujacy
˛ budżetem 77 mld euro,
to najwi˛
ekszy w historii Unii Europejskiej program finansujacy
˛ badania i innowacje.
Komisja Europejska zatwierdzła tzw. Program Pracy - dokument szczegółowo określajacy
˛
możliwości i warunki pozyskania dofinansowania na przestrzeni kolejnych dwóch lat.
Budżet na najbliższe lata to prawie 16 mld euro. Otwarto już konkursy w nast˛
epujacych
˛
obszarach:
• 3. Maria Skłodowska-Curie Actions
• 5.i. Information and Communication Technologies
• 5.ii. Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing
• 8. Health, demographic change and well-being
• 9. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and
inland water research and the bioeconomy
• 10. Secure, Clean and Efficient Energy
• 11. Smart, green and integrated transport
• 12. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
• 13. Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies
• 14. Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens
• 15. Spreading Excellence and Widening Participation
• 16. Science with and for Society
• 17. Cross-cutting activities (Focus Areas)
Szczegółowe wytyczne dotyczace
˛ zakresów tematycznych poszczególnych konkursów
oraz zasady aplikowania znaleźć można na stronach: Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz Participant Portal. Biuro ds. Współpracy
Mi˛
edzynarodowej: mgr Magdalena Pokrzycka, tel. 81-537-54-58, e-mail: magdalena.pokrzycka@umcs.pl.

Poszukiwanie partnerów do projektu
W zwiazku
˛
z uruchomieniem pierwszych konkursów w ramach programu Horyzont 2020
wzrosła liczba spotkań informacyjnych, brokerskich i networkingowych, organizowanych
w Polsce i całej Europie. Takie wydarzenia sa˛ świetna˛ okazja˛ do zaprezentowania swojego
pomysłu na innowacyjne badania i/lub pozyskania partnerów do wspólnego projektu (program Horyzont 2020 w wi˛ekszości przypadków wymaga aplikowania o środki w ramach
mi˛edzynarodowego konsorcjum). List˛e nadchodzacych
˛
wydarzeń networkingowych znajda˛
Państwo po lewej.
Zach˛ecamy także do korzystania z baz potencjalnych partnerów do wspólnych projektów
badawczych, takich jak:
•
•
•
•
•

CORDIS Community Research and Development Information Service;
Net4Society;
Ideal-ist;
baza Enterprise Europe Network;
NMP TeAm.

Przypominamy o możliwości samodzielnego przygotowywania oferty partnerstwa w odniesieniu do interesujacego
˛
Państwa tematu. Biuro ds. Współpracy Mi˛
edzynarodowej może
zamieści taka˛ ofert˛
e na ww. portalach oraz pomóże Państwu w znalezieniu odpowiednich Partnerów do wspólnego projektu. Biuro ds. Współpracy Mi˛
edzynarodowej: mgr
Marlena Wosiak, tel. 81-537-54-58, e-mail: marlena.wosiak@umcs.pl.
Informacje kontaktowe: Biuro ds. Współpracy Mi˛edzynarodowej UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81-537-54-92; www.umcs.pl
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Informacje Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Nowa perspektywa finansowa - nowe możliwości! W odpowiedzi na pierwsze konkursy ogłoszone w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Zespół ds. projektów edukacyjnych we współpracy z przedstawicielami Wydziałów aktywnie działa w zakresie pozyskiwania środków na nowe przedsi˛ewzi˛ecia edukacyjne. W ramach nowej perspektywy
złożono już 15 wniosków o dofinansowanie przedsi˛
ewzi˛
eć na łaczn
˛ a˛ kwot˛
e blisko 31 mln PLN. W ramach złożonych wniosków
UMCS ubiega si˛e o środki na:
˛
do tzw. grupy
• program mobilności ponadnarodowej dla absolwentów UMCS (kierunki społeczne i humanistyczne) należacych
NEET;
• podniesienie kompetencji studentów odpowiadajacych
˛
potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa;
• optymalizacj˛
e zarzadzania
˛
procesem kształcenia poprzez wdrożenie systemu antyplagiatowego oraz upowszechnienie kultury
antyplagiatowej w UMCS;
˛ studia I i II stopnia
• działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujace
dla aspirantów pracy socjalnej;
• wysokiej jakości programy stażowe w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczacych
˛
w edukacji na poziomie wyższym,
odpowiadajacych
˛
potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Projekty edukacyjne w UMCS - dotychczasowe
osiagni˛
˛ ecia
Z końcem października br. w UMCS dobiegła końca realizacja
projektów edukacyjnych z poprzedniej perspektywy finansowej UE na lata 2007-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
W tym okresie dzi˛eki pozyskanym środkom zrealizowano 22
projekty na łaczn
˛ a˛ wartość ok. 76 mln PLN. Zrealizowano
również 5 projektów edukacyjnych ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego na kwot˛e ok. 29 tys. PLN.
W chwili obecnej nadal realizowane sa˛ dwa projekty w ramach
FSS (na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Politologii) na kwot˛
e łaczna˛ ponad 440 tys. PLN oraz projekty
z: MNiSW Program Młodych wynalazców (50 tys. PLN), Erasmus Plus «eLene4work» o wartości 1.994 174 PLN oraz z
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej «Objazdowy Festiwal Nauki
czyli nauka bez barier» (45 tys. PLN).
Podsumowujac,
˛ na realizacj˛
e przedsi˛
ewzi˛
eć edukacyjnych z perspektywy finansowej 2004-2006 oraz 20072013 udało si˛
e uzyskać dofinansowanie na łaczn
˛ a˛ kwot˛
e
ponad 100 mln PLN oraz 7 tys. EURO.

Nabory wniosków
˛ Województwa Lubelskiego otworzył nabór wniosków o
• Zarzad
dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.2 Pogramy
typu outplacement. Konkurs otwarty nr RPLU.10.02.00-IZ.0006-001/1
• Zarzad
˛ Województwa Lubelskiego otworzył nabór wniosków o
dofinansowanie projektów w ramach Działania 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i j˛
ezyków obcych. Konkurs
otwarty nr RPLU.12.03.00-IZ.00-06-001/15
• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER ogłosiło
konkurs na projekty dotyczace
˛ wspierania wysokiej jakości usług świadczonych przez Akademickie Biura Karier
w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczacych
˛
w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadajacych
˛
potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Konkurs nr
3/ABK/POWER/3.1/2015
• Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Konkurs
POPC.03.01.00-IP.01-00-001/15
• Na stronie internetowej Komisji Europejskiej został opublikowany Przewodnik po programie Erasmus + na rok 2016.
Na stronie tej znajduje si˛
e także odnośnik do Zaproszenia do
składania wniosków.

Zespół ds. projektów edukacyjnych zach˛
eca do
współpracy w zakresie aplikowania o środki na
realizacj˛
e przedsi˛
ewzi˛
eć edukacyjnych.
Informacje kontaktowe:
CKiOS, Biuro ds. KU, Zespół ds. projektów edukacyjnych
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81-537-54-92; 54-61; www.umcs.pl
e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@umcs.lublin.pl
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Aktualności Biura ds. Badań Naukowych
Biuro ds. Badań Naukowych w ramach
akcji informacyjnej prowadzi cykliczne
warsztaty szkoleniowe skierowane do
pracowników, doktorantów oraz studentów UMCS majace
˛ na celu przedstawienie możliwości aplikowania o środki finansowe na realizacj˛e projektów badawczych w obszarze badań podstawowych.
Spośród bogatej oferty MNiSW oraz
Agencji wykonawczych (w tym m.in.
NCN, NCBiR, FNP) prezentowane sa˛
najciekawsze konkursy, z których każdy
może wybrać ten najbardziej interesujacy.
˛
Dzi˛
eki wieloletniemu doświadczeniu
w pisaniu projektów badawczych
udzielamy niezb˛
ednego wsparcia w
zakresie poprawnego sporzadzania
˛
wniosku, wskazania dobrych praktyk
oraz tych elementów, które sa˛ naprawd˛
e ważne w procesie aplikowania.

prowadzacego
˛
nabór w kolejnych edycjach konkursów OPUS, PRELUDIUM,
SONATA oraz - po raz pierwszy - do
nowej inicjatywy pod nazwa˛ POLONEZ
(szczegóły po prawej).
Od 16 października otwarta jest rejestracja na warsztaty poświ˛
econe
przygotowaniu wniosków o finansowanie projektów badawczych warsztaty organizuje NCN i odb˛
eda˛
si˛
e one w dniach 8-9 grudnia tego
roku.
Oferta skierowana jest do osób prowadzacych
˛
badania naukowe, które nie kieruja˛ i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez MNiSW (w
tym KBN) lub NCN oraz w ciagu
˛ ostatnich 5 lat (w Naukach Ścisłych i Technicznych oraz Naukach o Życiu) lub 10
lat (w Naukach Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce) i opublikowały co
najmniej dwie prace o zasi˛
egu mi˛
edzynarodowym.

W chwili obecnej na wydziałach naszej
uczelni odbywa si˛
e akcja informacyjna
Serdecznie zach˛
ecamy do udziału w
nt. oferty Narodowego Centrum Nauki,
warsztatach!

Sukcesy z ostatniego roku. . .
Narodowe Centrum Nauki przyznało naszej uczelni środki na realizacj˛
e 23
projektów badawczych, w tym na:
• 14 projektów w konkursie OPUS na łaczn
˛ a˛ kwot˛e 7 mln 105 tys. zł;
• 7 projektów w konkursie PRELUDIUM na łaczn
˛ a˛ kwot˛e 812 tys. zł;
• 2 projekty w konkursie SONATA na łaczn
˛ a˛ kwot˛e około 190 tys. zł.
Najwi˛
ecej funduszy na realizacj˛
e grantów badawczych uzyskali pracownicy
i doktoranci UMCS z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki (8 projektów), Wydziału Biologii i Biotechnologii (4 projekty) oraz z Wydziału
Humanistycznego i Wydziału Ekonomicznego (po 3 projekty).

Otwarte konkursy
POLONEZ - adresowany do osób ze stopniem doktora lub czteroletnim doświadczeniem badawczym,
które nie mieszkały, nie pracowały ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 m-cy w okresie 3 lat
przed ogłoszeniem konkursu, a które chca˛ prowadzić badania naukowe w polskich jednostkach.
Okres pobytu naukowca w Polsce to 12 lub 24 mce. Wnioski w j˛ezyku angielskim należy złożyć do
15.12.2015r.
OPUS 10 - adresowany do jednostek naukowych.
W ramach konkursu możliwe jest przyznawanie
stypendiów naukowych dla młodych naukowców.
Wysokość środków na realizacj˛
e projektów w ramach OPUS 10 to 180 mln zł. Wnioski należy złożyć do 15.12.2015r.
SONATA 10 - skierowany m.in. do jednostek naukowych, obejmuje realizacj˛
e badań podstawowych
w okresie 12/24/36 m-cy. Projekty Sonata moga˛
być realizowane przez kierownika projektu lub zespoły badawcze składajace
˛ si˛
e z kierownika projektu oraz dowolnej liczby wykonawców, z których
co najwyżej jeden może być samodzielnym pracownikiem naukowym (posiada stopień doktora
habilitowanego lub tytuł naukowy). Wniosek należy złożyć do 15 grudnia 2015 r. Budżet konkursu
to 30 mln zł.
PRELUDIUM 10 - adresowany do m.in. jednostek
naukowych w których projekty badawcze realizowane b˛eda˛ przez osob˛e rozpoczynajac
˛ a˛ karier˛e naukowa˛ nieposiadajac
˛ a˛ stopnia naukowego doktora.
Konkurs dot. realizacji badań podstawowych, których wysokość uzależniona jest od długości realizacji projektu i nie przekracza: 50 tys./12 m-cy; 100
tys./24 m-ce; 150 tys./36 m-cy. Budżet konkursu
to 30 mln zł, wnioski należy złożyć do 15.12.2015r.
Monografie - konkurs pozwala na finansowanie wydania oryginalnych i niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Swoje
prace moga˛ zgłaszać autorzy polscy lub zagraniczni, o ile tematyka dot. spraw polskich, a sama
praca została napisana w j˛
ezyku polskim. Maksymalna obj˛etość prac to 25 arkuszy wydawniczych
(1 000 000 znaków). Termin aplikacji upływa 18
grudnia 2015 r.

Gratulacje!
Serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów naukowych
składamy na r˛ece prof. dr hab. Wiesława I. Gruszeckiego,
kierujacego
˛
zespołem naukowym, który pobił światowy rekord
rozdzielczości w mikroskopii podczerwieni oraz odkrył nowa˛
metod˛e obrazowania molekularnego — Centrum Badań Naukowych i
Współpracy Mi˛edzynarodowej

Informacje kontaktowe:
Biuro ds. Badań Naukowych UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81-537-51-16; www.umcs.pl
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Nadchodzace
˛
nia w kraju:

UMCS dla przedsi˛
ebiorców!
W ostatnich latach UMCS aktywnie uczestniczy we współpracy świata nauki z sektorem biznesu, biorac
˛ udział w
licznych projektach i konsorcjach B+R dzi˛
eki czemu znaczaco
˛ przyczynia si˛
e zarówno
do komercjalizacji badań naukowych, jak również wdrażania nowych technologii w
przedsi˛
ebiorstwach i tym samym rozwoju firm. W zwiazku
˛
z dużym zainteresowaniem

przedsi˛ebiorców współpraca˛ z
UMCS, przygotowywane sa˛ na
uczelni kolejne spotkania branżowe. W grudniu i styczniu
2015 r. planujemy spotkania
z przedsi˛ebiorcami branż: metalowej, spożywczej oraz IT.
Pracownicy zainteresowani
zaprezentowaniem
wyników swoich badań przedsi˛
ebiorcom proszeni sa˛ o
przesyłanie e-mailem tema-

tów stanowiacych
˛
pole do
współpracy na linii naukabiznes do dn. 23 listopada
br.
Koordynacja˛ działań zajmuje
si˛
e Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS. Organizator spotkań: mgr Wirginia Gieryng-Cieplak, tel.
81-537-55-40, e-mail: wirginia.gieryng@umcs.pl
Zapraszamy do współpracy!

Zmiana Zarzadzenia
˛
w sprawie wykonywania prac zleconych
W dniu 21.10.2015r. weszła w
życie zmiana ZARZADZENIA
˛
Nr 65/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie z dnia 21.10.2015
r. zmieniajace
˛ Zarzadzenie
˛
Nr
67/2013 Rektora UMCS z dnia
28.06.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wykonywania prac zleconych w ramach usług badawczych realizowanych przez UMCS.
Do najważniejszych zmian należy zaliczyć zwi˛
ekszenie do
20 000,00 zł netto kwoty wykonywanej pracy zleconej w
trybie uproszczonym, a wi˛
ec

na podstawie formularza zle- tów pośrednich wynosi od
cenia pracy bez zawierania do- 10% do 30% bezpośrednich.
datkowej umowy.
Wysokość tych kosztów ustala
Dziekan. Zysk UMCS powinien
Do każdej pracy zleconej obowynosić nie mniej niż 10% i
wiazkowo
˛
jest przygotowynie wi˛
ecej niż 15% kosztów.
wana kalkulacja wst˛
epna, zaWysokość zysku ustala Dziewierajaca:
˛ wyliczenia kosztów
kan. W uzasadnionych przybezpośrednich, koszty pośredpadkach Rektor może podjać
˛
nie oraz zysk. Do kosztów bezdecyzj˛e o obniżeniu kwoty zypośrednich zaliczamy: wynasku.
grodzenia bezpośrednie pracownika brutto wynikajace
˛ z Szczegóły: Centrum Innowacji
umowy zlecenia lub umowy i Komercjalizacji Badań, mgr
o dzieło, dodatki do wyna- Janusz Chlebowicz, tel. 81grodzeń, materiały i przed- 537-55-40, e-mail: janusz.
mioty nietrwałe, usługi, po- chlebowicz@umcs.pl
dróże służbowe. Narzut kosz-

wydarze-

13 listopada 2015 r. w Warszawie odb˛
edzie si˛
e Dzień informacyjny. Inteligentny, zielony i zintegrowany transport - tematyka
LOTNICTWA w Horizon 2020
17 listopada 2015 r. w Warszawie
odb˛
edzie si˛
e Dzień Informacyjny
ICT/FET w Programie Horyzont
2020
17-19 listopada 2015 r. w Lublinie odb˛
edzie si˛
e VIII edycja
Targów Energetycznych ENERGETICS
17-19 listopada 2015 r. w Lublinie b˛
eda˛ miały miejsce Targi
Technologii Szerokopasmowych
INFOSTRADA 2015
18 listopada 2015 r. w Lublinie odb˛
edzie si˛
e Forum PolskoGruzińskie
20-22 listopada 2015 r. w Kazimierzu Dolnym odb˛
edzie si˛
e
Konferencja pt. Jakość i ryzyko w
organizacji w warunkach zmienności otoczenia - Quality&Risk
26 listopada 2015 r. w Warszawie organizowane sa˛ warsztaty
pt. Jak napisać poprawnie wniosek do HORYZONT 2020?
9 grudnia 2015 r. w Warszawie
organizowane sa˛ warsztaty pt.
ABC przygotowania wniosku do
Horyzontu 2020

Targi Energetyczne ENERGETICS
W dniach 17-19 listopada odb˛edzie si˛e VIII edycja Targów Energetycznych ENERGETICS.
ENERGETICS to ważne spotkanie branży energetycznej w Polsce. Istota˛ ENERGETICS jest nie tylko prezentacja nowoczesnych
urzadzeń,
˛
aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego, ale również wymiana doświadczeń specjalistów z całej Polski i
zagranicy. Znajda˛ si˛e wśród nich m.in. przedstawiciele zakładów energetycznych, biur projektowych, działów energetycznych firm i
zakładów przemysłowych oraz firmy z branży elektrycznej.
ENERGETICS to również liczne konferencje, prelekcje i szkolenia, na których poruszane sa˛ tematy aktualne i ważne dla branży
energetycznej. Szczegóły: mgr Wirginia Gieryng-Cieplak, tel. 81-537-55-40, e-mail: wirginia.gieryng@umcs.pl

Informacje kontaktowe:
Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81-537-54-92; www.umcs.pl
LATEX

