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Newsletter
z dnia 14 stycznia 2016r.

• Biuro ds. Współpracy Mię-
dzynarodowej

• Centrum Kształcenia i Ob-
sługi Studiów

• Biuro ds. Badań Nauko-
wych

• Biuro ds. Programów In-
westycyjnych i Rozwojo-
wych UE

• Centrum Innowacji i Ko-
mercjalizacji Badań

Nadchodzące wydarzenia:

18 stycznia 2016r. w Brukseli
odbędzie się Information and
Networking Day on Gaming,
Gamification. . .

20 stycznia 2016r. w Brukseli
zaplanowano spotkanie bro-
kerskie z zakresu Smart Sys-
tem Integration.

W dniach 26-27 stycznia
2016r. w Strasburgu, we
Francji odbędzie się spotkanie
brokerskie ARTEMIS -
Cyber-Physical Systems.

W dniach 27-28 stycznia
2016r. w Nantes, we Francji
organizowane jest spotkanie
brokerskie "Biogaz Europe".

28 stycznia 2016r. w Palma
de Mallorca w Hiszpanii od-
będzie się konferencja Thinkup
Culture! Patronage and Fun-
ding of the Cultural and
Creatives Industries.

28 stycznia 2016r. w Warsza-
wie odbędą się warsztaty ABC
przygotowania wniosku do
Horyzontu 2020.

18 lutego 2016r. w Essen, w
Niemczech prezentowane będą
pomysły nt. Smart energy re-
search at the crossroads of
Engineering, Economics and
Computer Science .

W dniach 22-25 lutego 2016r.
w Barcelonie odbędzie się Mo-
bile World Congress.

Research and Innovation Staff Exchange:
nowy konkurs RISE w programie Horyzont 2020

Do 28 kwietnia 2016 roku potrwa nabór wniosków do konkursu Marie
Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (H2020-
MSCA-RISE-2016) w programie Horyzont 2020 na wymianę pracow-
ników, zajmujących się badaniami i innowacjami.

Celem konkursu jest promocja międzynarodowej i międzysektorowej
współpracy poprzez wymianę pracowników naukowych i towarzyszący
temu transfer wiedzy.

Wniosek może być złożony przez konsorcjum, składające się z min. trzech nie-
powiązanych ze sobą podmiotów sektora akademickiego i pozaakademickiego
(przede wszystkim przedsiębiorstwa), reprezentujących różne kraje europejskie
(w tym min. dwa państwa członkowskie UE lub stowarzyszone) i pozaeuropejskie.

Dofinansowanie należy wykorzystać na realizację wspólnego innowacyjnego pro-
jektu badawczego, stanowiącego punkt wyjścia dla wymiany pracowników, pro-
wadzenia badań i szkoleń. Projekt powinien zakładać komplementarne wykorzy-
stanie potencjałów poszczególnych partnerów, międzysektorowy transfer wiedzy
i wzmocnienie kompetencji pracowników.

Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin naukowych i uwzględniać udział
zarówno doświadczonych, jak i początkujących pracowników naukowych, a także
kadry administracyjnej, menadżerskiej, czy technicznej, bezpośrednio powiązanej
z prowadzonymi pracami naukowo-badawczymi.

Szczegóły dostępne na stronie Participant Portal.

Stypendia badawcze na Uniwersytecie Ludwika
Maksymiliana w Monachium

Miejsce: Monachium, Niemcy

Obszar badań: spójny z obszarem badań wybranego profesora ULM w Mona-
chium, który obejmie kandydata opieką naukową.

Dla kogo:

• osób, które uzyskały tytuł naukowy doktora po dniu 29.02.2013 lub
• osób, które uzyskały tytuł naukowy doktora ponad trzy lata temu, ale

których kariera naukowa nie sumuje się do trzech lat (ze względu na przerwę
związaną ze stanem zdrowia, sytuacja rodzinną, etc.)

• doktorantów przed uzyskaniem tytułu naukowego pod warunkiem, że stu-
dia zostaną ukończone nie później niż w październiku 2016r. (przed rozpo-
częciem stypendium).

Jak długo: 2 lata (możliwość wydłużenia pobytu do maksymalnie 3 lat), od
października 2016r.

Wysokość stypendium: ok. 5 tys. euro na miesiąc (+ m.in. zwrot kosztów
transportu i materiałów potrzebnych do prowadzenia badań do wysokości 10
tys. euro; dodatkowo do 25 tys. euro na inwestycje początkowe związane z roz-
poczęciem realizacji badań; zwrot kosztów relokacyjnych, etc.)

Termin składania wniosków: do dnia 29.02.2016r.

Szczegóły dostępne na stronie internetowej.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi ofertami
stypendialnymi na stronie Euraxess.

Informacje kontaktowe: Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81-537-54-58; www.umcs.pl

http://www.kpk.gov.pl/?event=information-and-networking-day-on-gaming-gamification-and-on-technologies-for-learning-and-skills-ict-22-ict-24
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http://www.kpk.gov.pl/?event=brokerage-event-in-the-field-of-smart-system-integration
http://www.kpk.gov.pl/?event=brokerage-event-in-the-field-of-smart-system-integration
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2117-msca-rise-2016.html
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http://www.euraxess.pl/index.php/praca-i-stypendia/baza-ofert-stypendialnych?start=1&netasq_auth=zcVFsZUjOWRdZ6vF0lZ3MiW27suQEka755gD%2FcvdIxLU2utqLjj0v8ZR4YrspgRhRVFstTtRE57pwPNz7jc0j9BLBpZWfsUCWNhh7%2B%2BhmdI%3D
http://www.umcs.pl/pl/wspolpraca-miedzynarodowa,262.htm
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój – harmonogram konkursów 2016r.

Instytucje Pośredniczące opublikowały na swoich stronach
internetowych harmonogramy konkursów ogłaszanych w ra-
mach PO WER w 2016 roku. Pierwsze konkursy, w ra-
mach których na realizację projektów edukacyjnych apli-
kować mogą uczelnie wyższe, zostaną otwarte już w lu-
tym 2016 r. Katalog działach możliwych do realizacji jest
bardzo szeroki i obejmuje między innymi:

• realizację studiów podyplomowych, szkolenia,
doradztwo;

• tworzenie i realizację nowych kierunków studiów;
• tworzenie i realizację wysokiej jakości studiów

doktoranckich;
• realizację programów kształcenia w językach obcych;
• wizyty studyjne u pracodawców;
• działania podnoszące kompetencje kadry

dydaktycznej;
• programy mobilności ponadnarodowej.

Szczegółowy harmonogram naboru wniosków o dofinanso-
wanie na realizację projektów edukacyjnych w ramach PO-
WER w 2016 roku dla uczelni wyższych znajduje się na
stronie Biura ds. Kształcenia Ustawicznego. Zapraszamy
i zachęcamy do współpracy!

ERASMUS + Szkolnictwo wyższe
działania realizowane w UMCS

Akcja 1: Mobilność edukacyjna z krajami programu

W roku akademickim 2015/16 UMCS realizuje program
międzynarodowych wymian studenckich i pracowniczych
obejmujący wyjazdy studentów UMCS do uczelni europej-
skich, przyjazdy studentów zagranicznych na studia cza-
sowe w UMCS, wyjazdy studentów UMCS na kilkumie-
sięczne praktyki zawodowe za granicą, a także wyjazdy
nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć oraz
wyjazdy i przyjęcia innych pracowników uczelni w celach
szkoleniowych. Partnerami naszej uczelni w tym programie
są uczelnie w prawie wszystkich krajach europejskich oraz
wiele uczelni w Turcji. Planowana liczba uczestników pro-
gramu z UMCS w tym roku to 235 osób.

Akcja 1: Mobilność edukacyjna z krajami partner-
skimi programu

Kolejny projekt międzynarodowych wymian studenckich i
pracowniczych w ramach wymian z krajami partnerskimi
programu Erasmus + realizowany jest w UMCS latach
2015/2016 oraz 2016/2017. Projekt pozwala sfinansować
przede wszystkim przyjazdy studentów z uczelni pozaeu-
ropejskich na studia częściowe w UMCS, a także przyjazdy
na UMCS zagranicznych nauczycieli akademickich w celu
prowadzenia zajęć oraz w celach szkoleniowych. Partnerami
naszej uczelni w tym programie są uczelnie w Brazylii, USA
i Mołdawii.

Program Erasmus+ Szkolnictwo
Wyższe

Terminy składania wniosków w Programie
Erasmus+ w 2016 roku

Akcja 1: Mobilność edukacyjna

• Mobilność osób w dziedzinie młodzieży: 2 lutego,
26 kwietnia i 4 października 2016r.

• Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkole-
nia: 2 lutego 2016r.

• Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus:
18 lutego 2016r.

• Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu
europejskiego:
1 kwietnia 2016r.

Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wy-
miany dobrych praktyk

• Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży:
2 lutego, 26 kwietnia i 4 października 2016r.

• Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia
i szkolenia: 31 marca 2016r.

• Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejęt-
ności sektorowych: 26 lutego 2016r.

• Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa
wyższego: 10 lutego 2016r.

• Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży: 2
lutego 2016 r. i 1 lipca 2016r.

Działania „Jean Monnet”

• Katedry, moduły, centra doskonałości, wspar-
cie dla stowarzyszeń, sieci, projekty: 25 lutego
2016r.

UMCS w roli partnera

„Europejski Uniwersytet Wschodni” to kolejna ini-
cjatywa realizowana obecnie w ramach programu Era-
smus+ przez Gminę Lublin w partnerstwie z 3 uni-
wersytetami lubelskimi: Uniwersytetem Marii Curie-
Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Po-
litechniką Lubelską oraz 2 uniwersytetami zagranicz-
nymi: litewskim Uniwersytetem Mykolo Romerio z Wilna
oraz Słowackim Katolickim Uniwersytetem w Ružom-
berku.

Celem projektu jest m.in. promocja miasta Lublin
jako miasta akademickiego, zapewnienie studentom
dogodnych warunków do kształcenia poprzez urozma-
icenie oferty miasta, skierowanej do studentów (w tym
zagranicznych) z krajów Partnerstwa Wschodniego, po-
prawa potencjału edukacyjnego uczelni biorących udział
w projekcie, aby lepiej dostosować ich ofertę edukacyjną
do potrzeb rynku pracy w Lublinie i miastach partner-
skich Lublina z państw Partnerstwa Wschodniego.

Więcej informacji o projekcie, można znaleźć na stronie
internetowej.

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; e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@umcs.lublin.pl

http://www.umcs.pl/pl/po-wer,7713.htm
http://www.umcs.pl/pl/po-wer,7713.htm
http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/
http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/
http://euw.lublin.eu
http://euw.lublin.eu
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Aktualności Biura ds. Badań Naukowych

Pracownicy i Doktoranci
UMCS w grudniu aplikowali
o środki finansowe na bada-
nia do Narodowego Centrum
Nauki. Złożono ponad
czterdzieści wniosków,
które aktualnie są oceniane
przez NCN. Mamy nadzieję
na kolejne pozytywne roz-
strzygnięcia owocujące nie
tylko środkami na badania,

ale także nowymi etatami
dla młodych Naukowców.
Pragniemy poinformować,
że w 2016 roku w ramach
projektów Narodowego
Centrum Nauki zostaną
uruchomione przynaj-
mniej cztery pełnoeta-
towe stanowiska pracy w
całości finansowane ze środ-
ków projektowych.

Sukcesy. . .

W grudniu Pracownicy Naszego Uniwersytetu pozyskali ko-
lejne trzy projekty badawcze finansowane przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pani Profesor Iwona Hofman z Wydziału Politolo-
gii w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
(Moduł Tradycja 1b) uzyskała finansowanie projektu pt.
Publicystyka Leopolda Ungera. Przyznane przez Mini-
sterstwo środki finansowe pozwolą Zespołowi badawczemu z
Zakładu Dziennikarstwa na kontynuację badań medioznaw-
czych i politologicznych.

Kolejne dwa projekty uzyskały finansowanie w ramach pro-
gramu Rozwój Sportu Akademickiego.

Pan Profesor Dariusz Słapek – Dyrektor Instytutu
Historii na Wydziale Humanistycznym Naszego Uni-
wersytetu jest autorem projektu Akademicki Związek Spor-
towy w sporcie polskim w latach 1908-2015. Archiwizacja
wyselekcjonowanych zasobów - udostępnienie i ekspozycja
w internetowym muzeum "Dzieje AZS".

Pan Doktor Jakub Kosowski z Wydziału Prawa i
Administracji uzyskał środki finansowe na badania Sport
w szkole wyższej - aspekty formalno-prawne. Laureatom
serdecznie gratulujemy!

Diamentowy Grant
V edycja prestiżowego programu dla młodych badaczy,
którzy w 2015 r. zdobyli tytuł licencjata lub inżyniera lub
ukończyli trzeci lub czwarty rok studiów jednolitych (dot.
6-letniego toku studiów). Maksymalne miesięczne wyna-
grodzenie dla laureata to 2500 zł, zaś maksymalna kwota
na projekty to:

• 180 000 zł na projekty z zakresu nauk huma-
nistycznych i społecznych;

• 220 000 zł na projekty z zakresu nauk tech-
nicznych, ścisłych i o życiu

Budżet konkursu to 20 mln zł. Termin naboru wnio-
sków upływa 15.02.2016 r.

Otwarte konkursy

SYMFONIA 4 – konkurs na międzydziedzinowe pro-
jekty badawcze realizowane przez wybitnych naukow-
ców. Do konkursów mogą przystąpić jednostki naukowe
lub konsorcja naukowe w których kierownikiem pro-
jektu będzie osoba posiadającą co najmniej stopień na-
ukowy doktora, która w okresie 10 lat (w latach 2006-
2015) przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, kierowała
realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów
badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogól-
nokrajowych lub międzynarodowych. Okres realizacji
projektu wynosi 36, 48 lub 60 m-cy, kwota finansowa-
nia nie może być niższa niż 2 mln zł. Budżet konkursu
to 30 mln zł. Wnioski należy złożyć do 15 marca
2016 r.

FUGA 5 – konkurs na krajowe staże po uzyskaniu
stopnia naukowego doktora. Finansowanie stażu moż-
liwe jest w okresie od 12 do 36 m-cy. Wnioskodawca
jest zobowiązany do wskazania opiekuna naukowego
zatrudnionego w jednostce naukowej, w której planuje
realizować staż. Wysokość środków przeznaczonych w
ramach konkursu to 25 mln zł.Wnioski można skła-
dać w terminie do 15 marca 2016 r.

ETIUDA 4 – konkurs skierowany do osób rozpoczy-
nających karierę naukową, które wykazują się sukce-
sami w dotychczasowej działalności naukowej i mają
wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce na-
ukowej (lub będą miały do 30.06.2016r.). Stypendium
naukowe w wysokości 3 000 zł miesięcznie jest przy-
znawane na okres przygotowania rozprawy doktorskiej
(min.6 m-cy, max. 12 m-cy). Wysokość środków prze-
znaczonych w ramach konkursu to 10 mln zł. Wnioski
przyjmowane są do 15 marca 2016 r.

TANGO 2 – konkurs mający na celu wsparcie prak-
tycznego wykorzystania wyników badań podstawo-
wych, którego celem jest stworzenie pomostu pomię-
dzy nauką, a praktyką gospodarczą i społeczną. Nabór
wniosków jest dwuetapowy. Wnioski wstępne na-
leży złożyć do 15 marca 2016 r. II etap ogłaszany
jest w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia etapu I.
Wysokość środków przeznaczonych w ramach konkursu
to 40 mln zł.

LIDER (VII edycja) – program skierowany do mło-
dych naukowców, którzy m.in. do dnia ogłoszenia kon-
kursu nie ukończyli 35 lat, posiadają tytuł zawodowy
magistra, magistra inżyniera, lekarza medycyny lub
stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż
5 lat przed złożeniem wniosku. Celem konkursu jest
poszerzenie kompetencji młodych naukowców
w samodzielnym planowaniu prac badawczych
oraz zarządzaniu własnym zespołem badaw-
czym, podczas realizacji projektów badawczych,
których wyniki mogą mieć zastosowanie prak-
tyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Bu-
dżet konkursu to 40 mln zł. Maksymalna wysokość do-
finansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.Ter-
min naboru wniosków upływa 14.03.2016 r.

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

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-v-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/symfonia4
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/fuga5
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda4
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango2
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-vii-edycja/aktualnosci/art,3841,vii-edycja-programu-lider.html
http://www.umcs.pl/pl/badania-i-rozwoj,258.htm
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Projekty badawcze: Statystyka Roku 2015

Nazwa Wydziału
Liczba

wniosków
złożonych

Liczba
projektów

otrzymanych

Liczba
projektów
realizowa-

nych

Wydział Matematyki, Fizyki i
Informatyki 13 8 13

Wydział Chemii 28 2 15
Wydział Prawa i Administracji 9 1 6

Wydział Humanistyczny 58 4 28
Wydział Ekonomiczny 6 3 10

Wydział Pedagogiki i Psychologii 7 2 5
Wydział Filozofii i Socjologii 0 1 2

Wydział Politologii 8 2 9
Wydział Artystyczny 1 0 1

Wydział Biologii i Biotechnologii 18 6 23
Wydział Nauk o Ziemi i
Gospodarki Przestrzennej 5 0 5

SUMA 153 29 117

Projekty inwestycyjne UMCS: podsumowanie
perspektywy 2007-2013

W wyniku działań realizowanych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
Uczelnia pozyskała ze środków europejskich blisko 453 mln PLN na realizację
kilkunastu projektów inwestycyjnych.

Regionalny Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (pozyskano
ok. 134 mln PLN):

1. Wzrost potencjału badawczo-rozwojowego Wydziałów Chemii i Biologii i
Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie

2. Budowa wraz z wyposażeniem obiektu badawczo-dydaktycznego Wydziału
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie

3. Budowa budynku dydaktycznego Instytutu Informatyki wraz z wyposaże-
niem i łącznikami oraz rozbudową siedziby Wydziału MFI UMCS w Lublinie

4. Wyposażenie laboratoriów Wydziałów Biologii i Biotechnologii, Matema-
tyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydziału Chemii pod kątem badań substan-
cji o aktywności biologicznej i próbek środowiskowych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (pozyskano
ok. 61 mln PLN):

1. Modernizacja i wyposażenie obiektów dydaktyczno-badawczych Wydziałów
Biologii i Nauk o Ziemi, Matematyk, Fizyki i Informatyki i Chemii UMCS
w Lublinie

2. Przebudowa bazy dydaktycznej UMCS w Lublinie- Inkubator Medialno-
Artystyczny.

3. Informatyzacja UMCS w Lublinie (etap II).
4. Lubelska Biblioteka Wirtualna.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (pozyskano ok. 196 mln
PLN):

1. Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonal-
nych.

2. Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych.
3. ECOTECH-COMPLEX: Człowiek, Środowisko, Produkcja (realizowany)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (pozyskano ok. 62 mln
PLN):

1. Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priory-
tetowych UMCS

Konkursy na
infrastrukturę w ramach
funduszy strukturalnych

1. RPO WL 2014-2020 (zgodnie z
harmonogramem na 2016 r.):
• W lipcu zostanie ogłoszony w

ramach osi 2 Cyfrowe Lubel-
skie. Dofinansowanie mogą uzy-
skać projekty dot. rozwoju elek-
tronicznej administracji oraz elek-
tronicznych usług publicznych,
a także zwiększenia dostępno-
ści informacji sektora publicznego.
Wśród beneficjentów wymieniono
szkoły wyższe.

• W marcu zostanie ogłoszony kon-
kurs w ramach osi 4 Ener-
gia przyjazna środowisku, a
we wrześniu w ramach osi 5
Efektywność energetyczna i
gospodarka niskoemisyjna. Z
działania 4.1 będzie można po-
zyskać środki na infrastrukturę
służącą do produkcji energii po-
chodzącej ze źródeł odnawialnych,
wytwarzanie energii elektrycznej
i cieplnej, czy poprawę spraw-
ności wytwarzania ciepła poprzez
zmianę źródeł ciepła. W ramach
działania 5.2 na dofinansowanie
mają szanse projekty obejmujące
głęboką termomodernizację obiek-
tów użyteczności publicznej, w
tym szkół wyższych.

• W kwietniu zaplanowano kon-
kurs w ramach osi 7 Ochrona
dziedzictwa kulturowego i na-
turalnego. W ramach działania
7.1 będzie można pozyskać środki
m.in. na roboty budowlane i mo-
dernizację oraz wyposażenie infra-
struktury kultury.

2. POIŚ 2014-2020: w ramach
poddziałania 1.3.1 dofinansowane
zostaną projekty obejmujące tzw.
głęboką termomodernizację bu-
dynków użyteczności publicznej.
Nabór wniosków zostanie przepro-
wadzony przez NFOŚiGW w okresie
22.01–29.04.2016.

3. Program Polska Cyfrowa 2014-
2020: Działanie 2.3 Cyfrowa dostęp-
ność i użyteczność informacji sektora
publicznego. Dofinansowane zostaną
projekty obejmujące działania w za-
kresie poszerzania dostępu do sieci
szerokopasmowych, rozwój technolo-
gii IT, zwiększenie roli e-usług. Na-
bór potrwa do 2.02.2016r.

Informacje kontaktowe: Biuro ds. Programów Inwestycyjnych i Rozwojowych UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81-537-52-04; www.umcs.pl

http://www.umcs.pl/pl/inwestycyjne.htm
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„Poranek z Innowacją”

„Poranek z Innowacją” to nowy
cykl spotkań naukowców z przed-
siębiorcami organizowany przez
Centrum Innowacji i Komercjali-
zacji Badań UMCS.

Głównym celem inicjatywy jest za-
wiązanie bliższej współpracy na li-
nii nauka-biznes poprzez kameralne
spotkania i rozmowy B2B. Modera-
torem spotkań i stałym wsparciem
będą pracownicy Centrum Innowacji.
W styczniu 2016 r. planujemy spo-

tkania z przedsiębiorcami branż: me-
talowej, spożywczej, biotechnologicz-
nej oraz IT. Pracownicy zaintere-
sowani zaprezentowaniem wyni-
ków swoich badań przedsiębior-
com proszeni są o przesyłanie
e-mailem tematów stanowiących
pole do współpracy. Koordynacją
działań zajmuje się Centrum Innowacji
i Komercjalizacji Badań UMCS.

Organizator: mgr Wirginia
Gieryng-Cieplak.

Otwarte konkursy
W styczniu rozpocznie się 3 nabór wniosków w ramach CuBR – wspólnej
inicjatywy NCBiR oraz KGHM Polska Miedź S.A, dotyczącej opraco-
wania i wdrożenia innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów
w celu podniesienia konkurencyjności polskiej branży metali nieżelaznych. Na
badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników
w przemyśle metali nieżelaznych w tej edycji konkursu przeznaczyły wspólnie
108 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 18.01 i potrwa 60 dni.

18.12.2015r. ogłoszony został konkurs „INNOCHEM” , finansowany w ra-
mach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR. Dofinansowane zostaną
projekty, obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwo-
jowe z zakresu tematycznego konkursu. Beneficjentami programu będą przedsię-
biorcy i konsorcja składające się z przedsiębiorców. Wartość projektów wyniesie
od 1 do 20 mln zł. Nabór wniosków potrwa od 1.02. do 1.03.2016 r.

NCBiR ogłosiło drugi konkurs „DEMONSTRATOR” w ramach poddzia-
łania 1.1.2 POIR „Prace B+R przedsiębiorstw zw. z wytworzeniem instalacji
pilotażowej”. Dzięki temu wsparciu firmy będą mogły przetestować nowatorskie
rozwiązania, których celem jest transfer wyników prac badawczo-rozwojowych
do gospodarki, a w efekcie wprowadzenie na rynek nowoczesnych i innowa-
cyjnych technologii, produktów i procesów. Budżet konkursu to 500 mln zł. O
dofinansowanie będą mogły się ubiegać zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże
przedsiębiorstwa.Nabór wniosków będzie trwał od 7.01. do 29.02.2016r.

Tygodnik Newsweek Polska z firmą doradczą PwC zapraszają do udziału w dru-
giej edycji konkursu „Inicjator Innowacji 2016” , którego celem jest promo-
cja innowacyjności na polskim rynku. W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie
organizacje prowadzące działalność innowacyjną. Zgłoszenia będą przyjmowane
do 11.03.2016r. m.in. w kategorii: innowacyjny projekt roku – przedsię-
wzięcie realizowane wspólnie przez naukę i biznes.

Agencja luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła kon-
kurs CORE 2016, w ramach którego będzie możliwe składanie wniosków
na polsko-luksemburskie projekty, dotyczące następujących zagadnień (obszar
„Innovation in Services”): projektowanie usług dla biznesu; rozwój i działa-
nie systemów finansowych; bezpieczeństwo informacji; działanie sieci telekomu-
nikacyjnych i multimediów. System składania wniosków będzie otwarty
od połowy stycznia do 21.04.2016r. Poza konkursem CORE 2016 nie jest
przewidziany odrębny nabór wniosków dla projektów polsko-luksemburskich.

Innowacje szansą
rozwoju gospodarki

Łagów, 20-22.04.2016 r.

IX Konferencja Innowacyjne
Materiały i Technologie w
Elektrotechnice jest kontynuacją
cyklicznych wydarzeń Oddziału
Gorzowskiego SEP im. Jerzego
Szmyta. Obejmuje całokształt
zagadnień związanych z
innowacyjnymi materiałami
i technologiami elektro-
technicznymi, w tym również
z jakością zasilania urządzeń
elektroenergetycznych, prze-
twarzania i przesyłania energii
elektrycznej, inteligentnymi
sieciami elektroenergetycznymi
i efektywnym wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii
elektrycznej oraz czystego śro-
dowiska naturalnego. Program
i szczegółowe informacje
dostępne są na stronie SEP.

Next Step Poland
Cambridge, 16.01.2016 r.

Tematem konferencji będą
"Innowacje w Biznesie".
Konferencja skierowana jest
do polskich studentów najlep-
szych brytyjskich uczelni oraz
przedstawicieli firm, instytucji
naukowych i rządowych w Pol-
sce. Głównym celem wydarzenia
jest pokazanie polskim stu-
dentom, że polski rynek pracy
i firmy na nim działające są
bardzo rozwinięte i otwarte na
zatrudnianie młodych, ambit-
nych ludzi. Wydarzenie odbędzie
się w The Cambridge Union,
siedzibie jednego z czołowych
stowarzyszeń debatanckich w
Europie. Więcej informa-
cji na temat wydarzenia
znajdą Państwo na stronie
internetowej.

Informacje kontaktowe: Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81-537-55-40; www.umcs.pl LATEX

wirginia.gieryng@umcs.pl
wirginia.gieryng@umcs.pl
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/wspolne-przedsiewziecia/cubr/
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/wspolne-przedsiewziecia/cubr/
http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs3122015innochem/aktualnosci
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs21122015/aktualnosci/art,3819,konkurs-na-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-1-1-projekty-br-przedsiebiorstw-poddzialania-1-1-2-prace-br-zwiazane-z-wy.html
http://www.newsweek.pl/innowacje 
http://www.newsweek.pl/innowacje 
http://www.fnr.lu/funding-instruments/core/core-2016-call-for-proposals
http://www.fnr.lu/funding-instruments/core/core-2016-call-for-proposals
http://sep.com.pl/scripts/artykul2.php?id=814
www.nextsteppoland.org
www.nextsteppoland.org
http://www.umcs.pl/pl/biznes.htm

