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Programy wymiany osobowej
Polska-Niemcy

Newsletter
z dnia 6 maja 2016r.
• Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
• Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
• Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań
• Biuro ds. Badań Naukowych
Nadchodzące wydarzenia:
12 maja 2016r. w Meinz,
Niemcy odbędzie się spotkanie brokerskie nt. Key Enabling
Technologies w programie Horyzont 2020.
W dniach 16-20 maja 2016r.
w Centrum Energetyki AGH w
Krakowie odbędzie się IV Tydzień Zrównoważonej Energii.
17 maja na Politechnice Krakowskiej odbędzie się szkolenie
„Zostań Ekspertem Komisji Europejskiej”.
25 maja we Wrocławiu odbędzie się Kongres SMART- Inteligentne Miasta.
W dniach 25-28 maja w Heraklionie na Krecie, Grecja odbędzie się konferencja pn. Circular Economy and Organic Waste.
W dniach 25-26 maja w Brukseli, Belgia odbędzie się konferencja i wystawa technologii analitycznych i lokalizacyjnych GeoIoT World.
3 czerwca w Warszawie odbędzie się konferencja "Horyzont
2020 – gdzie jesteśmy i dokąd
zmierzamy – możliwości i wyzwania dla Polski".
7 czerwca w Warszawie odbędzie się Dzień Informacyjny wyzwania społecznego w Programie
Horyzont 2020 "Zdrowie, zmiany
demograficzne i dobrostan".
Więcej wydarzeń z kraju i ze
świata

Polska-Portugalia

Termin: do 30 czerwca 2016r.

Termin: do 30 czerwca 2016r.

Warunkiem złożenia wniosku jest
przygotowanie przedsięwzięcia naukowego, którym zajmą się wspólnie naukowcy obu krajów, możliwie w sposób
komplementarny.

Wniosek jest składany wspólnie przez
dwa zespoły badawcze: polski i portugalski (preferowane są nowe partnerstwa, które dotychczas nie korzystały
z tego typu dofinansowania).

W ramach przyznanych środków pokrywane są tylko koszty podróży i
krótkich pobytów naukowców w kraju
partnera. Maksymalny jednorazowy
czas pobytu u partnera, który podlega
wspieraniu, to: 1 miesiąc dla naukowców i 2 miesiące w przypadku studentów, absolwentów i doktorantów. Całkowity okres wspierania projektu wynosi 2 lata.

Dofinansowanie pokryje koszty podróży i krótkich pobytów (zespołu polskiego w Portugali i portugalskiego w
Polsce).

Szczegóły dostępne na stronie internetowej.

Warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w projekcie jest udział w zespole
po każdej ze stron co najmniej jednego młodego naukowca (powinna być
to osoba poniżej 35 roku życia, zaangażowana w prowadzenie badań naukowych nie dłużej niż 10 lat).
Szczegóły dostępne na stronie.

Polsko-tajwański konkurs na wspólne projekty badawcze
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministerstwem Nauki i
Technologii Tajwanu (MOST) ogłosiły otwarcie czwartego konkursu na wspólne
projekty badawcze w następujących obszarach:
• neuroscience,
• energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration,
thermal energy technologies),
• materials science and engineering,
• agricultural biotechnology and biocatalysis.
Do udziału w konkursie zaproszone są nie tylko jednostki badawcze, ale również
małe i średnie przedsiębiorstwa.
Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2016r. Szczegóły dostępne na stronie NCBiR.

Nowy projekt międzynarodowy na Wydziale Chemii!
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2016r. pomiędzy UMCS i
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju została podpisana umowa o wykonanie
i finansowanie projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej koncepcji wykorzystania strumienia odpadowego dwutlenku węgla w biorafineriach”.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie polsko-niemieckim (z udziałem Fraunhofer ICT-IMM z Niemiec) w ramach Programu ERA-NET Bioenergy przez
siedmioosobowy zespół badawczy pod kierownictwem dr hab. Wojciecha Gaca z Zakładu Technologii Chemicznej Wydziału Chemii UMCS.
Projekt wpisuje się w cele strategiczne na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, m. in. w kluczowe inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego,
takie jak biogospodarka oraz - wyłaniająca się - gospodarka niskoemisyjna.
Serdecznie gratulujemy sukcesu!

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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Zespół ds. Projektów Edukacyjnych, CKiOS informuje:
EDUKACJA FILOZOFICZNA
NCBiR jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Działania
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER
ogłosiło konkurs na projekty Edukacji Filozoficznej w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez wykorzystanie
potencjału dydaktycznego uczelni i zaangażowanie szkół wyższych do współpracy z gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi w celu wspierania wśród uczniów kompetencji związanych
z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym
myśleniem, logiką i heurystyką.
Termin składania wniosków: do 8 lipca 2016r.

Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie prowadzone przez kadrę dydaktyczną uczelni, w ramach rozwoju jej trzeciej misji, fakultatywne zajęcia służące wspieraniu u osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach realizacji trzeciej misji uczelni kompetencji ogólnorozwojowych związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką
oraz heurystyką wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej NCBiR.

Przypominamy o trwających naborach na projekty edukacyjne:
NOWE PROGRAMY
KSZTAŁCENIA

PROGRAM ROZWOJU
KOMPETENCJI

Termin składania wniosków na konkurs:
1 kwietnia – 1 lipca 2016r.

Termin składania wniosków na konkurs:
4 maja – 7 czerwca 2016r.

Uczelnie wyższe mogą ubiegać się o
dofinansowanie projektów dotyczących
realizacji programów kształcenia
o profilu ogólnoakademickim lub
praktycznym, zawierające w szczególności:

Uczelnie wyższe mogą ubiegać się o
dofinansowanie projektów, które muszą obejmować swoim zakresem merytorycznym:

(a) tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających
na aktualne potrzeby społecznogospodarcze;
(b) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb
społeczno-gospodarczych;
(c) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów
kształcenia i ich realizację.

(a) certyfikowane szkolenia i/lub
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.

Szczegółowe informacje znajdziecie
Państwo na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje znajdziecie
Państwo na stronie internetowej.

WIZYTY STUDYJNE
Nabór prowadzony jest od dnia 4 kwietnia w trybie on-going, co oznacza, że
każdy wniosek spełniający kryteria formalne i merytoryczne będzie na bieżąco
rekomendowany do dofinansowania, aż
do wyczerpania dostępnej alokacji
Wizyty, obejmujące wyjazd do 10 osób
z danej instytucji do wybranego kraju
partnerskiego programu (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), mogą trwać do
10 dni roboczych.
Więcej informacji, w tym pełna dokumentacja konkursowa, dostępne są na
stronie internetowej.
Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki na realizację
projektów prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz o kontakt z pracownikami Zespołu ds. projektów edukacyjnych.

Zakończyła się ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015. Z
przyjemnością informujemy, że NCBiR rekomendowało do dofinansowania dwa wnioski złożone przez UMCS:
• „WIZA na rynku pracy”
• „Akademicki inkubator nowoczesnych kadr”
Projekty zakładają realizację wysokiej jakości staży zawodowych dla 180 studentów roczników dyplomowych
kierunku Chemia oraz 160 studentów Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS.
Ich celem jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie staży umożliwi absolwentom
sprawne wkroczenie na rynek pracy, zwiększając ich konkurencyjność oraz szanse na znalezienie stabilnego zatrudnienia.
Oba projekty przewidują realizację części staży za granicą.
Termin realizacji projektów: 01.05.2016 – 31.01.2018

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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W maju ruszy nabór wniosków w
ramach programu
BRIdge Alfa. O dofinansowanie w ogłoszonym konkursie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które stworzą wehikuły inwestycyjne i przy finansowym wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pomogą
skomercjalizować najbardziej innowacyjne pomysły.

badawczo-rozwojowe, tworząc im pomost ku
komercjalizacji oraz tworzy platformę porozumienia pomiędzy pomysłodawcami i inwestorami. Jest skierowany do pomysłów
znajdujących się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju
dla Przemysłu MATIMOP/ISERD ogłaszają czwarty wspólny
konkurs
na
projekty
badawczorozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie
innowacyjnych produktów oraz rozwiązań
technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski,
Izraela i Europy.

Wnioski można składać od 4 do 19
maja. Szczegóły dostępne na stronie
Program BRIdge Alfa wspiera projekty NCBiR.

Projekty, które uzyskają dofinansowanie zostaną zgłoszone do Sekretariatu Eureki w
celu dołączenia ich do portfolio EUREKI.
Szczegóły dostępne na stronie internetowej.

Rozpoczyna
się cji”. Poziom dofinansowania sięga nawet 80%
nowa edycja „szyb- w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i
kiej ścieżki” dla charakteru projektu.
MŚP.
Nowy nabór wniosków dla MSP rozpoW ramach konkursu przedsiębiorcy mogą czął się 4 kwietnia i potrwa do 29 lipca
ubiegać się o dofinansowanie projektów obej- 2016r. Duże firmy będą mogły starać się o
mujących badania przemysłowe i prace dofinansowanie projektów od 1 czerwca do
rozwojowe albo prace rozwojowe nad roz- 11 lipca br. Natomiast termin składania
wiązaniami technologicznymi i produktami, aplikacji o środki dla regionów słabiej
które służą rozwojowi prowadzonej działal- rozwiniętych (tj. wszystkich poza woj. maności oraz wzmacnianiu pozycji konkuren- zowieckim) rozpocznie się w trzecim kwarcyjnej firmy.
tale tego roku.
Tematyka prac musi wpisywać się w jedną Szczegóły dostępne na stronie NCBiR.
z tzw. „Krajowych inteligentnych specjaliza-

Go Global.pl to
program NCBR,
pozwalający uzyskać dofinansowanie kosztów przygotowania strategii wejścia na rynki zagraniczne oraz rozwoju i weryfikacji strategii
w relacjach z potencjalnymi inwestorami i
partnerami biznesowymi.

Nabór wniosków w formie elektronicznej potrwa od 18 kwietnia do 2 czerwca br.
Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 6 miesięcy, a maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu to 150 tys.
zł. Beneficjenci programu będą zobligowani
do wniesienia wkładu własnego w wysokości
15% kosztów kwalifikowanych.

Adresowany jest do mikro, małych i śred- Więcej informacji w zakładce Go GLOnich przedsiębiorstw działających w sek- BAL.PL.
torze wysokiej i średnio-wysokiej technologii.

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

XXVII
SOOIPP

Konferencja

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji
i Przedsiębiorczości w Polsce oraz Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej zapraszają do wzięcia udziału w wydarzeniu
Entrepreneurship support reinvented, które
odbędzie się w Warszawie w dniach 17-19
maja 2016 roku.
Wydarzenie będzie składało się z dwóch eventów:
XXVII Dorocznej Konferencji
SOOIPP
pt.
Wykorzystanie
potencjału ośrodków innowacji
i przedsiębiorczości w
rozwoju firm technologicznych oraz „StartSmart
Conference”. Szczegóły i
rejestracja.
Konsultacje z
komercjalizacji badań
CIiKB zaprasza pracowników Uniwersytetu na konsultacje prawne i finansowe
związane z komercjalizacją wyników badań, wykonywaniem prac zleconych
oraz współpracy z podmiotami gospodarczymi.
Harmonogram konsultacji:
• WBiB: środy, w godz.
11.30-12.30 w sali 145 B;
• WMFiI:
wtorki,
w
godz. 9.30-10.30 w sali
610 w Instytucie Fizyki UMCS (VI piętro,
wieżowiec);
• WNoZiGP: wtorki, w
godz. 11.00-12.00 w sali
107A;
• WCh: środy, w godz.
10.00-11.00, w sali 546
w Collegium Chemicum
(Duża Chemia);
• WPiP: czwartki, w
godz. 13.30-14.30, pokój
42, ul.Narutowicza 12;
• WE: środy, w godz.
13.00-14.00 w sali 220
w budynku Rektoratu
UMCS.
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Otwarte konkursy
W ramach projektów Narodowego Centrum Nauki można
sfinansować:
• wynagrodzenia dla zespołu badawczego;
• zakup aparatury naukowej i oprogramowania komputerowego;
• koszty zakupu materiałów i usług, delegacji badawczych i
udziału w konferencjach, publikacji wyników badań, itp.
Wraz z w/w środkami na badania Uniwersytet otrzyma tzw. koszty
pośrednie. 25 % z kwoty kosztów pośrednich jest udostępniane Kierownikowi projektu. Można z tych środków sfinansować np. serwis
aparatury, remont pomieszczeń i ich wyposażenie, organizację konferencji naukowej, składki członkowskie w organizacjach, stowarzyszeniach itp.
Podczas kwietniowego posiedzenia Rada Narodowego Centrum
Nauki omawiała przejęcie od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizacji konkursu Iuventus Plus. Zaproponowano, aby przy tej okazji stworzyć spójny program finansowania badań prowadzonych przez młodych badaczy ze stopniem
naukowym doktora od momentu rozpoczęcia ich kariery, poprzez
umożliwienie zatrudnienia i zdobycia doświadczenia w mocnych,
zagranicznych ośrodkach naukowych, po możliwość stworzenia własnego zespołu naukowego i dojrzałą kontynuację jego pracy w kolejnym programie grantowym.

Nabór do 15 czerwca 2016 r.:
OPUS 11. Konkurs Narodowego Centrum
Nauki na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji
działań. Konkurs nie zawiera ograniczeń dot.
etapu kariery naukowej Kierownika lub Wykonawców projektu.
SONATA 11. Konkurs Narodowego Centrum Nauki na projekty badawcze realizowane
przez osoby rozpoczynające karierę naukową
posiadające stopień naukowy doktora, które
nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskały stopień naukowy
doktora (do tego okresu nie wlicza się m.in.
urlopów macierzyńskich czy wychowawczych).
PRELUDIUM 11. Konkurs Narodowego
Centrum Nauki na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora (wnioski mogą składać także studenci,
doktoranci).
POLONEZ 2. Projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, aby realizować badania
naukowe na Naszej Uczelni. Prezentacja konkursu.
Nabór do 20 czerwca 2016r.:

Nowa formuła Narodowego Programu Rozwoju
Humanistyki.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiedziało zmiany
w formule konkursów NPRH. Zrezygnowano z modułu Rozwój
przekazując środki finansowe przeznaczone na ten cel w budżecie
MNiSW do Narodowego Centrum Nauki. Dodatkowe 17 mln zł,
które trafiło do NCN zwiększy pulę środków przeznaczonych na
aktualnie oceniane wnioski z nauk humanistycznych, społecznych
i o sztuce (OPUS 10, SONATA 10, PRELUDIUM 10, FUGA 5 i
ETIUDA 4). Tak więc, Ci z Państwa, którzy złożyli swoje
aplikacje do NCN w grudniu 2015 i marcu 2016 będą mieli
większe szanse na otrzymanie finansowania projektu badawczego.
Kolejne dwa moduły programu NPRH: Tradycja i Umiędzynarodowienie zastąpią nowe moduły: Dziedzictwo narodowe i
Uniwersalia.
Moduł Dziedzictwo narodowe umożliwi finansowanie długoterminowych projektów badawczych, które będą miały szczególne
znaczenie dla polskiej humanistyki: przedsięwzięć o charakterze
dokumentacyjnym, edytorskim czy słownikowym realizowanych przez wyspecjalizowane zespoły oraz badań nad dziedzictwem narodowym, które stanowić będą punkt odniesienia dla
polskiej humanistyki.
W module Uniwersalia nacisk położony zostanie na działalność translatorską oraz wydawniczą – zarówno w przypadku
czasopism, jak i publikacji zwartych.

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

TEAM. Zespołowe projekty badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prowadzone
przez wybitnych Uczonych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce,
pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego.

W ramach modułu Uniwersalia organizowane będą dwa konkursy.
Pierwszy umożliwi sfinansowanie przekładów najważniejszych osiągnięć polskiej
humanistyki (dawnych i nowych) na języki kongresowe (priorytetowy będzie w tym
wypadku język angielski). Drugi konkurs pozwoli na powiększenie polskiej biblioteki
humanistycznej przez opracowanie wydań krytycznych najważniejszych dzieł
humanistyki światowej.
Programem NPRH w nowej odsłonie pokieruje Rada, której nowy skład ogłosiło
MNiSW. Wśród Członków nowej Rady
NPRH znalazła się Pani Profesor Monika
Adamczyk-Garbowska z Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS. Pani Profesor serdecznie gratulujemy!

LATEX

