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REGIONALNE AGENDY NAUKOWO-BADAWCZE

Newsletter
z dnia 3 czerwca 2016r.
• Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
• Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
• Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań
• Biuro ds. Badań Naukowych
Nadchodzące wydarzenia:
W dniach 13-15 czerwca w
Paderborn, Niemcy odbędzie
się konferencja „SysInt 2016 System Integrated Intelligence: New
Challenges for Product and Production Engineering”.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1: Badania naukowe i prace
rozwojowe, Poddziałanie 4.1.2: Regionalne agendy naukowo-badawcze.
Wsparcie udzielane będzie na realizację projektów, które obejmują badania
przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowobadawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez
samorządy województw.
O środki w konkursie mogą się ubiegać konsorcja naukowo-przemysłowe.
Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa. Udział kosztów
przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu musi wynosić
minimum 30%. Dofiansowane będą projekty o budżetach mieszczących się w
przedziale 1-8 mln złotych.
Nabór wniosków rozpocznie się 30 czerwca i będzie trwał do 29 lipca
2016r. Dokumentacja i szczegóły są dostępne na stronie konkursu.

Stypendia i granty od Fundacji Kościuszkowskiej
Od 1 lipca 2016r. do 14 października 2016r.
trwa nabór wniosków w ramach konkursów organizowanych przez Fundację Kościuszkowską. Ze
środków Fundacji można uzyskać środki na stypendia i granty badawcze na studia, badania oraz
staże dydaktyczne w uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego w USA.

Dnia 14 czerwca w Katowicach odbędzie się spotkanie brokerskie pn. International Exhibition of Economic and Scientific
Innovations.
W dniach 14-16 czerwca w
Brukseli, Belgia odbędzie się
Sustainable Energy Week 2016.
Dnia 15 czerwca w Poznaniu
odbędą się warsztaty „Finanse w
Horyzoncie 2020”.
Dnia 15 czerwca w Katowicach odbędzie się dzień informacyjny z obszaru nanotechnologii, zaawansowanych materiałów
i biotechnologii.
W dniach 15-16 czerwca w
Lille, Francja odbędzie się spotkanie brokerskie pn. International Environmental B2B meetings
2016.
Dnia 17 czerwca w Krakowie
odbędzie się konferencja „Applying Systems Engineering for Embedded Systems Development”.
W dniach 21-22 czerwca w
Puławach odbędzie się Międzynarodowa Konferencja „Biogospodarka w Rolnictwie”.
Więcej wydarzeń z kraju i ze
świata

Rodzaje grantów:
1. Fellowship (wyjazd badawczy, staż naukowy). Program przeznaczony
dla naukowców, specjalistów oraz artystów ze stopniem naukowym doktora;
2. Teaching fellowships (wykłady i projekt badawczy). Program przeznaczony dla wykładowców akademickich, których zadaniem obok realizowanego przez siebie projektu badawczego, będzie także prowadzenie wykładów;
3. Granty badawcze. Program przeznaczony dla kandydatów, którzy nie
posiadają stopnia naukowego doktora.
Oferta skierowana jest do obywateli Polski na stałe przebywających w Polsce.
W konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele wszystkich dyscyplin i dziedzin.
Kandydat musi być zatrudniony w polskiej instytucji naukowo-badawczej i wykazywać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
We wszystkich konkursach staż może trwać od 3 do 10 miesięcy. W zależności
od czasu trwania stażu, przyznawane są stypendia w wysokości od 7 650$ do
25 500$. Ze stypendium pokrywane mogą być koszty podróży, dodatek mieszkaniowy, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, a także, w uzasadnionych przypadkach, podróże krajowe.
Więcej informacji o konkursach na stronie Fundacji Kościuszkowskiej.

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
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Zespół ds. Projektów Edukacyjnych, CKiOS informuje:
STUDIA PODYPLOMOWE DLA SĘDZIÓW I
PROKURATORÓW
Ministerstwo
Sprawiedliwości
ogłosiło
konkurs
nr
POWR.02.17.00-IP.04-00-006/16 pn. „Studia podyplomowe z
zakresu prawa gospodarczego dla sędziów i prokuratorów”.
Termin składania wniosków: 30 czerwca-28 lipca 2016r.
Konkurs ma na celu dofinansowanie projektów dot. organizacji trzech typów dwusemestralnych studiów podyplomowych dla sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych i prokuratorskich:
• Typ I: Prawo karne gospodarcze zintegrowane z
wiedzą pozaprawną przydatną w ściganiu przestępczości gospodarczej/skarbowej i w orzekaniu w sprawach
przestępstw gospodarczych dla sędziów i asesorów sądowych wydziałów karnych oraz dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich;
• Typ II: Prawo cywilne i gospodarcze z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną do rozstrzygania sporów dla
sędziów i asesorów sądowych wydziałów cywilnych i gospodarczych;
• Typ III: Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe
i finansowe zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną w rozstrzyganiu spraw gospodarczych (...) dla
sędziów wydziałów gospodarczych/upadłościowych oraz
dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich ścigających
przestępczość gospodarczą/ finansową.
Projekt powinien przewidywać realizację jednego, wybranego
typu studiów. W wyniku konkursu zostanie wybranych do realizacji po jednym projekcie w każdym z typów.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej.

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY
KSZTAŁCENIA
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr
1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy
Kształcenia, dotyczący poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz
dla cudzoziemców.
Termin składania wniosków: 27 czerwca–29 lipca
2016r.
Projekty muszą zawierać:
1. Realizację programów kształcenia w jęz. obcych dla studentów z Polski i cudzoziemców studiujących w Polsce;
2. Realizację międzynarodowych programów studiów oraz
szkół letnich umożliwiających studiowanie w Polsce cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski;
3. Włączenie uznanych wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej.
EDUKACJA FILOZOFICZNA
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr
3/EFI/POWER/3.1/2016 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: 1 czerwca–8 lipca 2016r.

PROGRAMY SZKOLEŃ MEDIALNYCH DLA
PRACOWNIKÓW SĄDÓW I PROKURATUR
Ministerstwo
Sprawiedliwości
ogłosiło
konkurs
nr
POWR.02.17.00-IP.04-00-005/16 pn. „Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i
prokuratury”.
Termin składania wniosków: 27 czerwca–18 lipca
2016r.
Celem konkursu jest usprawnienie procesów komunikacji
w sądownictwie i prokuraturze poprzez wybór do dofinansowania i realizację projektu obejmującego:
1. opracowanie programu przygotowania rzeczników prasowych i pracowników biur prasowych sądów i prokuratur
do pełnienia swoich funkcji oraz przygotowania prezesów sądów i szefów prokuratur do kontaktu z opinią publiczną za pośrednictwem mediów;
2. przeprowadzenie szkoleń medialnych dla min. 800 uczestników: rzeczników prasowych oraz pracowników biur prasowych sądów i prokuratur (osób wspierających merytorycznie pracę rzeczników), prezesów (wiceprezesów) sądów, szefów (zastępców szefów) prokuratur.

Szczegółowe informacje dostępne są 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
dofinansowanie prosimy o zapoznanie się z
regulaminem oraz o kontakt z pracownikami
Zespołu ds. projektów edukacyjnych.

Szczegółowe informacje dostępne są 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
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„TEAM-TECH” i „TEAM"
PO IR, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowobadawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej zaprasza
konsorcja naukowo–przemysłowe do składania
wniosków w ramach programu TEAM-TECH.
Celem programu jest rozwój kadr sekGAMEINN
PO IR, Oś I: Wsparcie prowadzenia prac B+R
przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe
programy B+R. Termin składanie wniosków
upływa 16 sierpnia 2016 r.
Celem programu GAMEINN jest opracowanie
i rozwój technologii takich jak budowa
wieloplatformowych silników grafiki, mapowanie rzeczywistych obrazów, modelowanie 3D na potrzeby rozległych światów
SZYBKA ŚCIEŻKA
PO IR, Oś I: Wsparcie prowadzenia prac B+R
przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty
B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa.
O dofinansowanie mogą ubiegać się duże przedsiębiorstwa. Dofinansowanie przeznaczone jest
INNOSTAL
PO IR, Oś I: Wsparcie prowadzenia prac B+R
przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe
programy B+R.
Od 1 czerwca 2016 r. do 15 września 2016
r. potrwa nabór wniosków w ramach programu
sektorowego "INNOSTAL", którego budżet wynosi 120 mln zł. Program INNOSTAL ma po-

tora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych, posiadających wybitne
doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych.
Termin składania wniosków upływa
20.06.2017. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie FNP.

Do 30 czerwca 2016r. trwa nabór wniosków
w ramach IV edycji konkursu Prix Galien
Polska.
Celem konkursu jest promocja innowacyjności w farmacji i medycynie. Zgłoszenia do
konkursu mogą składać innowacyjne firmy farmaceutyczne, naukowcy i instytucje badawcze
oraz producenci wyrobów medycznych i rozwiązań IT dla medycyny.

W dniach 15-16 czerwca
w Krakowie odbędzie się
wydarzenie IMPACT ’16:
4.0 Economy.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców
działających w branży gier wideo. W ramach
programu można uzyskać środki na badania
przemysłowe i prace rozwojowe związane z tematyką konkursu. Budżet projektu może wynosić od 500 tys. zł do 20 mln zł.

Impact to jedno z najważniejszych polskich wydarzeń dotyczących nowej
gospodarki, na którym podejmowane będą tematy
kluczowych wyzwań i
szans związanych z rozwojem przedsiębiorczości, innowacji i cyfryzacji, będących fundamentem nowoczesnej
gospodarki.

Szczegółowe informacje o programie GAMEINN
można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.

Szczegóły i rejestracja dostępne są na stronie.

wirtualnych czy wykorzystanie w grach
sztucznej inteligencji.

na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace
rozwojowe albo eksperymentalne prace
rozwojowe. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w regulaminie.
Przypominany również o trwającym do 29
lipca 2016 r. konkursie „szybka ścieżka”
dla małych i średnich przedsiębiorstw.
służyć pracom nad innowacjami w przemyśle stalowym i zwiększyć jego konkurencyjność w perspektywie do 2026 roku.
W ramach programu przedsiębiorcy oraz konsorcja przedsiębiorców będą mogły uzyskać środki
na badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z tematyką konkursu. Szczegółowe informacje sdostępne są na stronie internetowej organizatora.

MŁODZI INNOWACYJNI DLA PGNIG stosowań gazu ziemnego, ochrony środowiska, obsługi odbiorców i użytkowników
PGNiG uruchomiło II edycję konkursu dla
gazu, w tym kwestii bezpieczeństwa oraz
młodych naukowców, studentów i doktoranw zakresie popularyzacji marki PGNiG.
tów na projekt badawczo-rozwojowy dla GK
PGNiG z obszarów: poszukiwania i wydo- Konkurs trwa do 30 czerwca 2016r., a bliższe
bycia węglowodowrów, dystrybucji paliw informacje są dostępne na stronie.
gazowych, elektroenergetyki, nowych zaPRIX GALIEN POLSKA

IMPACT ’16: 4.0
Economy

Zgodnie z informacjami organizatorów zgłoszenia można składać w następujących kategoriach: innowacyjny produkt leczniczy; innowacyjna szczepionka; innowacyjny sierocy produkt leczniczy; innowacyjne odkrycie naukowe; innowacyjny wyrób medyczny; innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla medycyny.
Szczegółowe informacje o konkursie
można znaleźć na stronie internetowej
organizatora.

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

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.
UWAGA: Konsultacje
zaplanowane są do 30
czerwca br.
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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Przypominamy, że do 15 czerwca trwa nabór wniosków na projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki w
konkursach OPUS 11, SONATA 11, PRELUDIUM 11 i POLONEZ 2. Natomiast do 20 czerwca Fundacja na
rzecz Nauki Polskiej prowadzi nabór wniosków w ramach konkursu TEAM.
Narodowe Centrum Nauki przejęło
od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego program Iuventus
Plus i zdecydowało, że powinien
on stać się integralną częścią oferty
konkursowej NCN pod nazwą SONATINA.
Konkurs będzie skierowany do osób do 3
lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Dotychczasowy konkurs SONATA
będzie przeznaczony dla osób od 2 do 7
lat po doktoracie, a konkurs SONATA
BIS będzie adresowany do tych naukowców, którzy są od 5 do 12 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
SONATINA stworzy możliwość
pełnoetatowego zatrudniania w pol-

skich jednostkach naukowych młodych badaczy, będących na początku
swojej kariery oraz sfinansowania dla
nich 3 do 6-cio miesięcznych staży
w wysokiej jakości zagranicznych
ośrodkach naukowych.
Laureat konkursu SONATINA otrzyma
również środki finansowe na realizację projektu badawczego w jednostce, w której zostanie zatrudniony.
Narodowe Centrum Nauki planuje
utworzenie nowego konkursu dla
Naukowców, którzy do tej pory
nie kierowali projektem badawczym. O finansowanie będą mogły
się ubiegać osoby, które uzyskały

stopień naukowy doktora w okresie
do 12 lat przed rokiem wystąpienia
z wnioskiem.
Osoba wnioskująca o finansowanie projektu będzie wskazywać jeden konkretny cel do sfinansowania (np. badania
wstępne, udział z referatem lub posterem
w konferencji, kwerenda), którego osiągnięcie może przyczynić się do realizacji
szerszych planów badawczych. Okres realizacji projektu nie będzie mógł przekraczać 12 miesięcy, a całkowita wysokość finansowania będzie wynosić od 5 000 do
50 000 PLN.
W grantach tego typu nie przewidziano
możliwości finansowania wynagrodzeń
oraz zakupu aparatury badawczej.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie
projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem, polegającego na wsparciu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych nad nową generacją produktów chemicznych.
Wnioski powinny dotyczyć jednego z czterech obszarów tematycznych:
•
•
•
•

nowoczesne i ekologiczne antydegradanty oraz inne chemikalia dla przetwórstwa kauczuków, elastomerów i tworzyw;
wysokosprawne elastomery, tworzywa, włókna i materiały kompozytowe dla przemysłu i medycyny;
efektywne ekonomicznie technologie produkcji chemikaliów specjalistycznych z surowców odnawialnych;
nowoczesne środki ochrony roślin, w tym bio-pestycydy. O wsparcie finansowe mogą aplikować konsorcja składające się z
dwóch jednostek naukowych lub jednostki naukowej i przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 20 czerwca do 20 września 2016 roku.

SUKCESY!!!
Nasi Naukowcy pozyskali kolejne 6 projektów Narodowego Centrum Nauki dla Naszego Uniwersytetu.
Finansowanie otrzymali:
• Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki na realizację projektu
OPUS: Mechanizm molekularny toksyczności antybiotyku przeciwgrzybiczego amfoterycyny B (844 200
PLN);
• Dr hab. Patryk Oleszczuk, prof. UMCS z Wydziału Chemii na realizację projektu OPUS: Badania w kierunku zmniejszenia ekotoksyczności i biodostępności zanieczyszczeń w kompostach otrzymanych
z osadów ściekowych w warunkach ich przyrodniczego
wykorzystania (889 200 PLN);
• Dr Magdalena Greluk z Wydziału Chemii na projekt OPUS: Regulacja mechanizmu konwersji etanolu
z wodą wielkością nanocząstek fazy aktywnej katali-

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

zatorów metaliczno-tlenkowych (453 200 PLN);
• Dr hab. Irmina Wawrzyczek, prof. UMCS z
Wydziału Humanistycznego na realizację projektu
OPUS: Polska w geopolitycznym obrazie świata
kształtowanym przez prasę amerykańsą XVIII wieku
(77 520 PLN);
• Dr hab. Krzysztof Latawiec z Wydziału Humanistycznego na realizację projektu OPUS: Administracja celna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914.
Kompetencje-strutury-ludzie (319 674 PLN);
• Dr Marcin Szeliga z Wydziału Humanistycznego na
realizację projektu OPUS: Kolonizacja peryferyjnych
obszarów wyżyn lessowych przez społeczności wczesnorolnicze (2 poł. VI - koniec V tys. BC) na przykładzie północnego przedpola Wyżyny Sandomierskiej
(506 801 PLN).

Gratulujemy Kierownikom
zwycięskich projektów!

LATEX

