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Spotkania Informacyjne nt. Programu Horyzont 2020
na Wydziałach UMCS

Newsletter
z dnia 9 lutego 2016r.
• Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
• Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
• Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań
• Biuro ds. Badań Naukowych
Nadchodzące wydarzenia:
17 lutego 2016r. w Warszawie organizowane jest spotkanie informacyjne nt. Europejskiego Programu Współpracy Naukowo-Technicznej
(COST).
W dniach 17-18 lutego 2016r.
w Warszawie odbędzie się V
Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce „SOSEXPO 2016".
18 lutego 2016r. w Essen, w
Niemczech prezentowane będą
pomysły nt. Smart energy research at the crossroads of
Engineering, Economics and
Computer Science .
22 lutego 2016r. w Londynie, Wielka Brytania można
wziąć udział w spotkaniu brokerskim nt. priorytetu Secure Societies w ramach programu Horyzont 2020.
W dniach 22-23 lutego 2016r.
w Tel Avivie, Izrael organizowana jest The 5th International Nanotechnology Conference and Exhibition.
W dniach 22-25 lutego 2016r.
w Barcelonie odbędzie się Mobile World Congress.
3 marca 2016r. w Derry,
Wielka Brytania odbędzie
się spotkanie brokerskie pt.
Creative Connections.
Więcej wydarzeń z kraju i ze
świata

Horyzont 2020, realizowany w okresie 2014-2020 i dysponujący budżetem 77 mld
euro, to największy w historii Unii Europejskiej program finansujący badania
i innowacje. Od 2016 r. udział polskich instytucji w programie Horyzont 2020
będzie dodatkowo premiowany środkami z MNiSW, co przełoży się na wzrost
wynagrodzeń dla naukowców.
Chcąc zachęcić pracowników UMCS do aplikowania o środki dostępne w ramach programu Horyzont 2020 Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej organizuje Spotkania Informacyjne, na których pracownicy naszej jednostki skonsultują Państwa pomysły i opowiedzą o aktualnie otwartych i zbliżających się
konkursach, zasadach aplikowania, a także sposobach poszukiwania partnerów
międzynarodowych.
W chwili obecnej mamy zaplanowane następujące spotkania informacyjne dot.
Programu Horyzont 2020:
• Wydział Pedagogiki i Psychologii, 11.02.2016r., godz. 13.00; Instytut Pedagogiki, ul. Narutowicza 12, sala 56
• Wydział Humanistyczny, 17.02.2016r., godz. 10.00; sala obrad Rady
Wydziału
• Wydział Politologii, 26.02.2016r., godz. 12.00
• Wydział Prawa i Administracji, 02.03.2016r., godz. 10.00; sala
Rady Wydziału Prawa i Administracji
• Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, 11.03.2016r., godz.
12.00; sala nr 136, I piętro, budynek A
Istnieje możliwość dołączenia do już zaplanowanego spotkania, prosimy mieć
jednak na uwadze, iż program będzie dostosowany do tematyki badawczej danej
jednostki UMCS. Szczegóły organizacyjne dostępne będą wkrótce pod numerem
81 537 54 58.
Jednocześnie informujemy, iż konsultacje indywidualne prowadzimy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

NORFACE Network ogłosiła konkurs na projekty
badawcze z zakresu nauk społecznych
W konkursie startować mogą grupy badawcze, w skład których wchodzą zespoły
naukowe z co najmniej trzech państw uczestniczących w programie (Austria,
Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Niemcy,
Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania).
Główny temat konkursu to: Dynamics of Inequality Across the Lifecourse: structures and processes (DIAL). Szczegółowy zakres tematyczny
i pozostałe informacje dostępne są na stronie konkursu.
Wnioski w języku angielskim można składać do dnia 30 marca 2016, godz. 13.00
za pośrednictwem platformy ISAAC.
Budżet konkursu to ok. 15 mln Euro, przy czym maksymalna wartość jednego
projektu (dofinansowanie dla wszystkich uczestniczących w projekcie partnerów)
wynosi 1,5 mln Euro.
Zapraszamy do konsultowania propozycji tematów.
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi 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
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Nowe projekty edukacyjne w UMCS
Z nowym rokiem kalendarzowym Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej rozpoczyna
realizację dwóch nowych projektów edukacyjnych, dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
„Antyplagiat w UMCS”
Termin realizacji: 01.01.2016 r. – 31.01.2017 r.
Celem projektu jest optymalizacja zarządzania procesem kształcenia w UMCS poprzez
wdrożenie systemu antyplagiatowego oraz upowszechnienie „kultury antyplagiatowej”
w społeczności akademickiej proponując szkolenia. Projekt skierowany jest do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, jako uczelni wyższej oraz jej pracowników naukowych/naukowo–dydaktycznych/dydaktycznych uczestniczących w procesie dyplomowania/zaliczania prac, pracowników administracyjnych związanych z obsługą studiów
(w szczególności pracowników dziekanatów), a także studentów i doktorantów - autorów prac.
„Od aspiranta pracy socjalnej do pracownika socjalnego”
Termin realizacji: 01.02.2016 r. – 31.03.2019 r.
Celem głównym projektu jest zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownik
socjalny oraz podniesienie kompetencji przez 46 aspirantów pracy socjalnej. Projekt
przeznaczony jest dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, zatrudnionych na stanowisku aspiranta pracy socjalnej w województwach warmińsko-mazurskim,
podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Cel projektu zrealizowany zostanie poprzez realizację niestacjonarnych studiów I i II stopnia na kierunku praca socjalna.

Program
Erasmus+
Szkolnictwo
Wyższe
Wybrane terminy składania wniosków:
Akcja 2
• Partnerstwa
strategiczne
w
dziedzinie
kształcenia i szkolenia:
31 marca 2016r.
• Sojusze na rzecz wiedzy,
sojusze na rzecz umiejętności sektorowych: 26
lutego 2016r.
Działania „Jean Monnet”
• Katedry, moduły, centra
doskonałości, wsparcie
dla stowarzyszeń, sieci,
projekty: 25 lutego
2016r.

Najbliższe konkursy w ramach POWER
dla uczelni wyższych
Działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym (nabór: luty 2016r.)
Zakres tematyczny konkursu: Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym,
dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w
szczególności:
(a) tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno - gospodarcze,
(b) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
(c) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.
Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 3%.
Działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym (nabór: marzec 2016r.)
Zakres tematyczny konkursu: Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym,
w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające
potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane
przez pracodawców / organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) np. poprzez:
(a) certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,
(b) dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
(c) dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów
projektowych,
(d) wizyty studyjne u pracodawców
Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 3%.

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
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TEAM-TECH
Program Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Celem programu TEAM-TECH jest
rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych posiadających wybitne doświadczenia we
wdrażaniu wyników prac badawczych
do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz
odbiorców biznesowych.

pień naukowy doktora oraz doświadczenie naukowe poparte osiągnięciami
o międzynarodowym zasięgu, zamierzający zatrudnić w swym zespole
młodych uczonych: studentów, doktorów.

niewymienionej w KIS, jeśli posiadają
one znaczny potencjał aplikacyjny lub
znaczenie dla rozwiązania istotnego
problemu społeczno-gospodarczego.

Przyjmowanie
wniosków
w
pierwszym konkursie rozpoczW programie TEAM–TECH finan- nie się nie później niż 5 lutego i
sowane będą projekty zgodne z te- zakończy 15 marca 2016 r.
matami wskazanymi w wykazie KraSzczegóły dostępne na stronie. Projowych Inteligentnych Specjalizacji,
gram jest współfinansowany w raWnioskodawcą w konkursie może zo- przy czym w wyjątkowych przypadmach Programu Operacyjnego Intestać naukowiec (niezależnie od naro- kach, Fundacja może przyjąć do finanligentny Rozwój. Osoba kontaktowa:
dowości) posiadający co najmniej sto- sowania projekty dotyczące tematyki
mgr Anna Kanadys (81 537 57 50).

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny
zaproszenie do współpracy

Misją Klastra jest wspieranie
działań związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w
oparciu o potencjał województwa lubelskiego poprzez opracowywanie i wdrażanie innowacji technologicznych, produkcyjnych i procesowych oraz popularyzację odnawialnych źródeł
energii w regionie.

energetyczne. Wśród Partnerów są producenci maszyn i
urządzeń oraz producenci peletu i brykietu, jak również projektanci i wykonawcy biogazowni, farm wiatrowych, farm
fotowoltaicznych, małych elektrowni wodnych i sieci elektroenergetycznych. Kolejna grupa
to podmioty zajmujące się gospodarką odpadami przemysłowymi, rozwiązaniami IT dla
branży energetyki odnawialnej, edukacją wyższą i badaniami oraz efektywnością energetyczną i budownictwem energooszczędnym. Koordynatorem Klastra jest Fundacja
Rozwoju Lubelszczyzny.

W ramach Klastra współpracują podmioty zajmujące się
energetyką oraz produkcją i wykorzystaniem biomasy na cele

Pracownicy naukowi zainteresowani współpracą proszeni są
o kontakt z mgr Wirginią
Gieryng-Cieplak (81 537 50 40).

CIiKB UMCS zaprasza pracowników naukowych do współpracy z Lubelskim Klastrem
Ekoenergetycznym.

ABC KOMERCJALIZACJI BADAŃ
Konsultacje dla pracowników
CIiKB zaprasza na konsultacje prawne i finansowe zw. z komercjalizacją, pracami zleconymi
oraz współpracą z podmiotami gospodarczymi.
Odpowiemy na pytania i wątpliwości z zakresu:
• komercjalizacji wyników badań
• aktów prawnych dot. ochrony własności intelektualnej
• tworzenia spółek spin-off
• koordynacji realizacji badań zleconych
• pozyskiwania podmiotów gospodarczych
chętnych do współpracy
• wsparcia rozwoju współpracy nauki z otoczeniem
Zapraszamy na:
• Wydział Biologii i Biotechnologii w środy w
godz. 11.00-12.30, sala 145B
• Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej we wtorki w godz. 11.00-12.00, sala
107A
Planowane są spotkania na pozostałych Wydziałach Uczelni.

Druga edycja konkursu „Inicjator Innowacji”
Docenione będą te organizacje, dla
których szeroko pojęta innowacyjność
jest motorem działania. Uczestnikami
Zapraszamy do udziału w drugiej mogą być wszystkie organizacje proedycji konkursu „Inicjator Innowacji”, wadzące działalność innowacyjną niektórego celem jest promocja inno- zależnie od rozmiaru, formy własności
i sektora gospodarki.
wacyjności na polskim rynku.
Organizatorem konkursu jest tygo- Zwycięsców wybierze Kapituła składnik Newsweek Polska, a partnerem dająca się z przedstawicieli biznesu,
merytorycznym firma doradcza PwC. nauki oraz instytucji publicznych.
Informacje kontaktowe: Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81-537-55-40; www.umcs.pl

Termin nadesłania ankiety w systemie
oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego upływa dnia 11 marca 2016 r.
Ankieta dostępna jest na stronie internetowej.
Ogłoszenie wyników odbędzie się 24
maja 2016 r. w Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie. Osoba kontaktowa: mgr Anna Grzegorczyk (81
537 50 40).

LATEX
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Znamy już terminy naboru wniosków na projekty badawcze w większości konkursów!

Narodowe Centrum Nauki
Konkurs

OPUS

Nabór wniosków

Krótki opis

15 marca - 15 czerwca

Konkurs na projekty badawcze, które obejmują badania podstawowe
z dowolnej dziedziny nauki.

15 września - 15 grudnia
SONATA

16 marca - 15 czerwca
16 września - 15 grudnia

PRELUDIUM

17 marca - 15 czerwca
16 września - 15 grudnia

Konkurs na projekty badawcze, które obejmują badania podstawowe
z dowolnej dziedziny nauki. Kierownikiem projektu musi być osoba
rozpoczynająca karierę naukową ze stopniem naukowym doktora.
Konkurs na projekty badawcze, które obejmują badania podstawowe
z dowolnej dziedziny nauki. Kierownikiem projektu musi być osoba
nieposiadająca stopnia naukowego doktora.

15 czerwca - 15 września

Konkurs na projekty badawcze, które obejmują badania podstawowe
z dowolnej dziedziny nauki. Projekt badawczy musi mieć na celu
powołanie nowego zespołu naukowego. Kierownikiem projektu musi
być osoba posiadająca stopień naukowy lub tytuł naukowy, która
uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed
rokiem wystąpienia z wnioskiem.

16 czerwca - 15 września

Konkurs na projekty badawcze, które obejmują badania podstawowe
z dowolnej dziedziny nauki. Projekt musi być realizowany w ramach
współpracy międzynarodowej.

MAESTRO

17 czerwca - 15 września

Konkurs na projekty badawcze, które obejmują badania podstawowe
z dowolnej dziedziny nauki. Kierownikiem projektu musi być doświadczony naukowiec. Tematyką projektu powinna być realizacja
pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan
wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

FUGA

do 15 marca

Konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
W ramach projektu jest finansowane pełnoetatowe zatrudnienie stażysty oraz koszt badań podstawowych z dowolnej dziedziny nauki.

do 15 marca

Konkurs na stypendia doktorskie dla osób rozpoczynających karierę
naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają
wszczęty przewód doktorski lub będą miały wszczęty przewód doktorski do 30 czerwca 2016 r.

SYMFONIA

do 15 marca

Konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze obejmujące badania podstawowe realizowane przez wybitnych naukowców, których
badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się
do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w
nauce.

TANGO

do 15 marca

Konkurs mający na celu wsparcie wdrożenia w praktyce gospodarczej
i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie realizowanych wcześniej w ramach projektów badań podstawowych.

SONATA BIS

HARMONIA

ETIUDA

POLONEZ

15 marca - 15 czerwca
15 września - 15 grudnia

Konkurs adresowany do naukowców przyjeżdżających z zagranicy,
którzy chcą prowadzić badania naukowe w polskich jednostkach.

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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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Konkurs

Nabór wniosków

Krótki opis

LIDER

14 stycznia - 14
marca

Konkurs dla młodych naukowców na projekty badawcze z wszystkich
dziedzin nauki, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne
i posiadają potencjał wdrożeniowy.

marzec - czerwiec

Konkurs na projekty badawcze z obszarów: bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności; racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej; przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym
uwzględnieniem rolnictwa; ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej; leśnictwo i przemysł
drzewny.

maj - czerwiec

Konkurs na projekty badawcze z obszarów: technologie materiałów
konstrukcyjnych; technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych; technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach; bezodpadowe technologie materiałowe
i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich; technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

18 stycznia - 17
marca

Konkurs na projekty badawcze polegające na opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów
dla branży metali nieżelaznych (w tym szczególnie miedzi). Projekt
powinien być odpowiedzią na jedno z 20 zagadnień przedstawionych w dokumentacji konkursowej dotyczących obszarów: górnictwo
i geologia; przeróbka rud; metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały;
ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem, efektywność w biznesie.

BIOSTRATEG

TECHMATSTRATEG

CuBR

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Konkurs

DIAMENTOWY
GRANT

Nabór wniosków

Krótki opis

do 15 lutego

Konkurs na projekty badawcze z wszystkich dziedzin nauki. Kierownikiem projektu musi być wybitnie uzdolniony student lub absolwent
prowadzący badania naukowe pod kierunkiem opiekuna lub promotora.

do 26 lutego

Projekty badawcze mające na celu popularyzację dokonań wybitnych
polskich intelektualistów ostatniego stulecia, w tym m.in. przedsięwzięcia dokumentacyjne, badawcze, archiwalne oraz edytorskie.
Uczestnicy programu będą mogli ubiegać się o środki na przygotowanie nowych, krytycznych wydań pism polskich filozofów, teologów
oraz myślicieli społecznych. Dofinansowane zostaną również działania nastawione na rozpowszechnienie dzieł w domenie publicznej oraz
digitalizację najnowszych zbiorów. Możliwe będzie także prowadzenie badań nad wyszczególnionymi obszarami polskiej humanistyki
oraz ich związkami z myślą europejską i światową. Dzięki programowi interdyscyplinarne zespoły będą mogły na nowo przyjrzeć się
związkom między trzema różnymi obszarami wiedzy.

do 31 marca

Stypendia dla wybitnych młodych badaczy, przyznawane za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej. O finansowanie mogą ubiegać
się młodzi naukowcy, którzy nie ukończyły jeszcze 35 roku życia.
Wnioski stypendialne mogą składać rady wydziałów, które zatrudniają młodych naukowców.

POMNIKI
POLSKIEJ MYŚLI
FILOZOFICZNEJ,
TEOLOGICZNEJ I
SPOŁECZNEJ XX I
XXI WIEKU

STYPENDIA DLA
WYBITNYCH
MŁODYCH
NAUKOWCÓW
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Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Konkurs

Nabór wniosków

Krótki opis

5 luty - 15 marca

Celem programu jest wsparcie projektów zespołowych prowadzonych
przez wybitnych uczonych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego.

15 luty - 24 marca

Celem programu jest wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez młodych doktorów i zachęcenie do powrotu do
kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia na wczesnych
etapach ich kariery naukowej lub osób mających przerwę w pracy
badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom
prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego.

1 marca - 15 kwietnia

Projekty o charakterze staży podoktorskich, realizowane przez młodych powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R,
w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera
naukowego.

HOMING

15 luty - 24 marca

Projekty o charakterze staży podoktorskich, realizowanych przez
młodych doktorów, ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do
kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach
naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

MONOGRAFIE

do 24 marca

Celem programu jest finansowanie wydania wyłonionych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk
humanistycznych i społecznych, napisanych w języku polskim.

do 15 marca

Celem programu jest finansowanie wydania wyłonionych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk
humanistycznych i społecznych. Prace na konkurs może zgłaszać autor monografii naukowej z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanej do wydania w jednym z języków kongresowych,
mający afiliację polskiej jednostki naukowej.

TEAM

FIRST TEAM

POWROTY

MONOGRAFIE
ADJUSTACJE

Zachęcamy do aplikowania o środki finansowe na prowadzenie badań.
Wsparcia udzieli Państwu Biuro ds. Badań Naukowych. Kontakt:
bbn@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81-537-51-16, Rektorat pok. 1308.
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