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Oferta grantowa Funduszu Wyszechradzkiego
W bieżącym roku nadal istnieje możliwość aplikowania o granty małe i
standardowe.

Newsletter
z dnia 11 lipca 2016r.
• Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
• Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
• Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań
• Biuro ds. Badań Naukowych

Granty małe wspierają przedsięwzięcia
współpracy między osobami lub instytucjami z co najmniej trzech państw Grupy
Wyszechradzkiej rozwijające działania w
zakresie kultury, nauki i badań, edukacji, wymiany młodzieży, współpracy transnarodowej (wystarczy 2 partnerów) lub
promocji turystyki. Przedsięwzięcia mogą
trwać do 6 miesięcy, a ich budżet to mak-

symalnie 6000 Euro przy 80% dofinansowania. Najbliższe terminy składania
wniosków to 1 września oraz grudzień.
Granty standardowe różnią się od małych budżetem oraz długością trwania.
Wspólne projekty obejmują okres do 12
miesięcy i budżet o wysokości minimum
6001 Euro przy 80% dofinansowania. Najbliższy termin składania wniosków to
15 września.
Szczegóły dostępne na stronie.

Pobyty badawcze na Islandii dla humanistów
Nadchodzące wydarzenia:
W dniach 26-27 lipca w Manchester, Wielka Brytania odbędzie się spotkanie brokerskie Sci-Tech Matchmaking
w ramach wydarzenia EuroScience Open Forum.
W dniach 31 sierpnia - 2 września w Limassol, Cypr odbędzie się 19-sta Konferencja
Euromicro nt. Digital System Design.
W dniach 2-3 września w
Warszawie odbędzie się konferencja pn. “Telemedycyna i
eZdrowie 2016”.
W dniach 19-20 września w
Berlinie, Niemcy odbędzie się
konferencja pn. „Industry of
Things World”.
W dniach 22-23 września w
Brukseli, Belgia odbędzie się
konferencja pn. „Smart Systems for the Automobile of
the Futures”.
W dniach 26-27 września w
Bratysławie, Słowacja odbędzie się dzień informacyjny
i spotkanie brokerskie ICT
Proposers’ Day 2016.
W dniach 29-30 września w
Besancon, Francja odbędzie
się spotkanie brokerskie Micro Nano Event podczas Targów Micronora.
Więcej wydarzeń z kraju i ze
świata

Stypendia Snorri Sturluson Instytutu Árni Magnússon są przyznawane pisarzom, tłumaczom oraz pracownikom naukowym uczelni wyższych z kierunków humanistycznych, planującym realizację pobytu badawczego na Islandii. Inicjatywa umożliwia ww. grupom lepsze poznanie islandzkiego społeczeństwa, języka i kultury.
Pobyt badawczy musi trwać przynajmniej trzy miesiące. W ramach stypendium pokryte
zostaną koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia.
O stypendium można ubiegać się do 31.10.2016r. Szczegółowe informacje o pobycie naukowym na Islandii można znaleźć na stronie internetowej.

Mobilitas Pluss - środki na badania w Estonii
Do 31 sierpnia 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach prowadzonego przez Estonian Research Council programu Mobilitas Pluss. Konkurs adresowany jest do
naukowców z różnych dziedzin nauki po doktoracie, którzy chcą prowadzić
swój projekt badawczy w jednej z estońskich instytucji badawczych. Zgłaszany projekt może trwać do 12 do 24 miesięcy.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Estonian
Research Council.

ICT Proposers’ Day – rejestracja otwarta!
Już w dniach 26-27 września 2016r. w Bratysławie
odbędzie się ICT Proposers’ Day.
ICT Proposers’ Day to impreza organizowana corocznie przez Komisję Europejską. Jej celem jest
promowanie badań i innowacji w dziedzinie
technologii informacyjno-komunikacyjnych
i rozwijanie ich w ramach Programu Horyzont 2020.
ICT Proposers’ Day 2016 to okazja do spotkania się z naukowcami i przedsiębiorcami
z innych krajów UE i omówienia pomysłów na projekty. Na sesjach networkingowych
będzie można zaprezentować swój pomysł lub zapoznać się z pomysłami innych, nawiązać bezpośrednie kontakty i przedyskutować ewentualne formy współpracy w ramach
spotkań brokerskich Face2Face.
Rejestracja odbywa się on-line. Szczegółowe informacje o wydarzeniu znaleźć można 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
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Zespół ds. Projektów Edukacyjnych, CKiOS informuje:
ŚCIEŻKI KOPERNIKA 2.0
NCBiR jako Instytucja Pośrednicząca dla PO WER ogłosiło
konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty
uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum
aktywności społecznej.
Termin składania wniosków: 25 lipca 2016r. - 16 września
2016r.
Typ/typy projektów przewidziane do realizacji: projekty pozwalające na rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji jej służebnej roli wobec państwa (tzw. trzeciej misji),
jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie
komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni, których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych
modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w
młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

Partnerstwo: w ramach projektu uczelnia ma obowiązek zawrzeć partnerstwo z co najmniej jedną organizacją pozarządową lub jednostką samorządu terytorialnego lub związkiem
lub stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego.
Do zadań partnera należeć będzie co najmniej:
• angażowanie członków lokalnej społeczności (w szczególności młodzieży szkolnej) w spójne tematycznie działania
naukowe lub
• aktywne włączanie młodzieży do działań promujących
zadania realizowane w ramach projektu, poprzez m.in.
wystawy, warsztaty, eksperymenty, doświadczenia.
Czas trwania projektu: nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące
Maksymalna wartość projektu wynosi 250 000,00 PLN.
Wymagany wkład własny: 3% wartości projektu. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej.

PODNIESIENIE KOMPETENCJI KADRY DYDAKTYCZNEJ
NCBiR jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III PO WER
ogłosiło konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty
podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w
ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.
Termin składania wniosków: 1 sierpnia 2016r. – 30 września
2016r.
Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu:
• działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr
uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki
w j. obcym, zarządzania informacją.
Zakres merytoryczny: projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej
trzech ze wskazanych poniżej elementów:
• innowacyjnych
umiejętności
dydaktycznych
(np.
learning-by-doing, design-thinking);
• umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się

profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w
procesie kształcenia;
• w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym;
• zarządzania informacją.
Projekt zakłada praktyczne wykorzystanie w trakcie realizacji
projektu zdobytych przez kadrę kompetencji dydaktycznych w
ramach prowadzonych zajęć ze studentami. Zajęcia muszą mieć
wymiar co najmniej jednego semestru (zrealizowanego lub też
rozpoczętego w trakcie realizacji projektu).
Wymagany wkład własny: 3% wartości projektu.
Czas trwania projektu: nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące.
Koszt na uczestnika: Maksymalny koszt przypadający na
jednego uczestnika korzystającego z form wsparcia realizowanych poza granicami kraju nie może przekroczyć 24 000 PLN.
W przypadku uczestników korzystających ze wsparcia jedynie
na poziomie krajowym maksymalny koszt nie może przekroczyć 9 000 PLN na osobę. Projekt zakłada, że nie więcej niż
60% uczestników zostanie objętych wsparciem realizowanym
poza granicami kraju
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie
internetowej.

WIZYTY STUDYJNE
W ramach naboru prowadzonego przez FRSE z dziewięciu złożonych projektów dofinansowanie otrzymały 4 wnioski Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej. Dofinansowanie opiewa łącznie na kwotę 14 300,00 Euro.

Osoby zainteresowane aplikowaniem
o dofinansowanie prosimy o
zapoznanie się z regulaminem oraz o
kontakt z kierownikiem Biura lub
pracownikami Zespołu ds. projektów
edukacyjnych.

Po pozytywnej ocenie formalnej, na wyniki merytoryczne kolejnych pięciu
projektów nadal czekamy. W ramach projektów realizowane będą wizyty
studyjne, obejmujące wyjazd do wybranego kraju partnerskiego programu
(Norwegia, Islandia, Liechtenstein), trwające do 10 dni roboczych.

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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SYNChem: nowy program dla branży chemicznej
Od 20 czerwca 2016 r. do 20
września 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach programu
SYNChem. Konkurs organizowany jest
przez NCBiR i firmę Synthos S.A. Budżet konkursu wynosi 30 mln zł. Minimalna wysokość finansowania wynosi 1
mln zł.
Konkurs adresowany jest do konsorcjów naukowo-przemysłowych,
które będą mogły się ubiegać o

środki na badania naukowe i prace
rozwojowe nad nową generacją
produktów:
•
•
•
•

ekologicznych antydegradantów,
wysokosprawnych elastomerów,
pestycydów,
włókien i materiałów kompozytowych dla przemysłu i medycyny.

Więcej informacji dostepnych jest na
stronie NCBiR.

Kredyt na innowacje technologiczne (PO IR)
Konkurs wesprze mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa we wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. Mogą mieć one postać
prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, wyników
prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.
W efekcie wdrożenia technologii wytworzone zostaną nowe lub znacząco
ulepszone towary, procesy lub usługi.
Wnioski

o

dofinansowanie

będzie

można składać od 28 lipca do 30
września 2016 r.
Przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego premia technologiczna
umożliwi spłatę kredytu technologicznego, udzielonego na realizację inwestycji przez banki komercyjne. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50
mln euro.
Dokumentacja i szczegóły dostępne na
portalu Funduszy Europejskich.

Szybka ścieżka – nabór wniosków
Tylko do 29 lipca 2016r. trwa nabór
do „Szybkiej ścieżki” dla MŚP, jednego
z flagowych działań NCBR. Nowatorska formuła służy wsparciu badań
naukowych i prac rozwojowych
podejmowanych przez przedsiębiorców we współpracy z uczelniami i zespołami badawczymi.
Pprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących
badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe nad roz-

wiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwojowi prowadzonej działalności oraz wzmacnianiu
pozycji konkurencyjnej firmy. Tematyka prac musi wpisywać się w
jedną z tzw. krajowych inteligentnych specjalizacji. Poziom dofinansowania sięga nawet 80 proc. w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i charakteru projektu. Konkurs jest finansowany z unijnego programu Inteligentny
Rozwój. Szczegóły dostępne na stronie
NCBiR.

Anioły Biznesu dla pracowników UMCS
Centrum Innowacji i Komercjalizacji
Badań UMCS wraz ze Wschodnią Siecią Aniołów Biznesu działającą przy
Lubelskiej Fundacji Rozwoju planuje
cykl spotkań dla pracowników
Uniwersytetu, którzy mają pomysł na biznes i którzy poszukują zewnętrznego kapitału, zaistnienia bądź
wzmocnienia swojej pozycji na rynku.
Kameralne spotkania z inwestorami potencjalnymi Aniołami Biznesu, planowane są jako cyklicznie, począwszy
od lipca br. Oferta Wschodniej Sieci

Aniołów Biznesu obejmuje:
• dostęp do bazy inwestorów, którzy dysponują niezbędnym kapitałem i wsparciem menedżerskim;
• szkolenia, indywidualne konsultacje, których celem jest przygotowanie pomysłu/projektu do
prezentacji przed inwestorami.
Osoby zainteresowane udziałem w
spotkaniach prosimy o kontakt z
panią Agnieszką Flagą, z CIiKB
tel. 81 537 55 41.

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

Spotkanie informacyjne –
fundusze dla MŚP
6 lipca 2016r. w Głównym Punkcie Informacyjnym w Lublinie odbędzie się spotkanie informacyjne nt. możliwości wsparcia inwestycji MŚP ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej
2014-2020. Szczegóły dostępne na stronie.
Spotkanie informacyjne nt.
konkursu „Regionalne Agendy
Naukowo-Badawcze"
Chcąc zachęcić naukowców UMCS do aplikowania o środki w konkursie zapraszamy
na spotkania informacyjne na Państwa
Wydziałach. Pracownicy CIiKB UMCS
opowiedzą o zasadach aplikowania, a także
sposobach poszukiwania partnerów do konsorcjum.
W celu organizacji spotkania na Państwa
Wydziale, prosimy o kontakt z p. Wirginią
Gieryng, tel. 537-55-41 oraz podanie sugerowanego terminu. Zapraszamy do udziału
wszystkich zainteresowanych!
Opinie o innowacyjności
UMCS jest uprawniony do przygotowania
opinii o innowacyjności technologii jako jednostka naukowa, w rozumieniu art. 2 pkt 9
lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania nauki.
Zapraszamy zainteresowanych pracowników UMCS do zgłoszenia swojej gotowości do wystawiania takich opinii.
Szczegóły pod nr telefonu: 537 55 40, 537 55
41.
Konsultacje z komercjalizacji
badań dla pracowników
Wydziałów
CIiKB ogłasza przerwę wakacyjną w konsultacjach na Wydziałach dla pracowników
Uniwersytetu związanych z komercjalizacją
wyników badań. Konsultacje rozpoczną się
ponownie w październiku. Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez całe wakacje w naszym
biurze w Rektoracie na XII piętrze, pokój
1213.
Współpraca z klastrami
UMCS jest członkiem kilkunastu klastrów.
CIiKB zaprasza naukowców do współpracy.
Prosimy o przesłanie e-maila z informacją w
jakiej branży, jakie tematy Państwa interesują. Przygotowujemy zbiorczą ofertę Uniwersytetu, którą przekażemy poszczególnym
klastrom.
Kontakt: p. Wirginia Gieryng, tel. 537 55 40.
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15 czerwca 2016r. Narodowe Centrum Nauki zakończyło nabór
wniosków na projekty badawcze w konkursach OPUS 11, SONATA 11, PRELUDIUM 11 oraz POLONEZ 2. Pracownicy i
doktoranci UMCS złożyli łącznie 64 wnioski, w tym 39
w konkursie OPUS, 9 w konkursie SONATA, 11 w konkursie PRELUDIUM oraz 5 w konkursie POLONEZ 2.

Ogłoszenie konkursów MAESTRO 8,
HARMONIA 8 i SONATA BIS 6
W czerwcu Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne edycje konkursów:

Wydział Biologii i Biotechnologii – 13 wniosków,
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej – 3 wnioski,
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – 7 wniosków,
Wydział Chemii – 9 wniosków
Wydział Prawa i Administracji – 3 wnioski,
Wydział Humanistyczny – 12 wniosków,
Wydział Ekonomiczny – 6 wniosków,
Wydział Pedagogiki i psychologii – 4 wnioski,
Wydział Filozofii i Socjologii – 3 wnioski,
Wydział Politologii – 4 wnioski.

• MAESTRO 8 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających
poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem
mogą być odkrycia naukowe,
• HARMONIA 8 na projekty badawcze realizowane
w ramach współpracy międzynarodowej,
• SONATA BIS 6 na projekty badawcze mające na
celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub
tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Wszystkim starającym się o pozyskanie finansowania dla
swoich projektów badawczych życzymy powodzenia!

Termin składania wniosków w ww. konkursach upływa 15
września 2016 r.

Poniżej prezentujemy zestawienie wniosków, o które aplikowano,
w podziale na wydziały UMCS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zmiany w harmonogramie konkursów Narodowego Centrum Nauki
W dniach 8-9 czerwca odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN, na którym podjęto decyzje o zmianie trybu oceny wniosków
w konkursach SONATA i SONATA BIS. Rada uznała, że w ww. konkursach należy uzupełnić drugi etap oceny wniosków o
rozmowy kwalifikacyjne z kierownikami projektów. W związku z powyższym zdecydowano również o wprowadzeniu zmian w
ogłoszonym ostatnio harmonogramie konkursów NCN na lata 2016-2017.
Aktualnie obowiązujący harmonogram konkursów NCN:
Rozpoczęcie
naboru
wniosków

Zakończenie
naboru
wniosków

Rozstrzygnięcie
konkursu do

15 marca

15 czerwca

15 grudnia

15 września

15 grudnia

15 czerwca 2017

15 marca

15 czerwca

15 grudnia

15 września

15 grudnia

15 czerwca 2017

15 marca

15 czerwca

15 grudnia

15 września

15 grudnia

15 czerwca 2017

SONATA
BIS

15 czerwca

15 września

15 marca 2017

HARMONIA

15 czerwca

15 września

15 marca 2017

MAESTRO

15 czerwca

15 września

15 marca 2017

SONATINA

15 grudnia

15 marca 2017

15 września 2017

ETIUDA

15 grudnia

15 marca 2017

15 września 2017

UWERTURA

15 grudnia

15 marca 2017

15 września 2017

15 marca

15 czerwca

15 grudnia

15 września

15 grudnia

15 czerwca 2017

15 września

15 grudnia

15 października
2017

Konkurs

OPUS

PRELUDIUM

SONATA

POLONEZ

BEETHOVEN

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

Zmianie uległy terminy ogłaszania konkursów SONATA
i SONATA BIS. Konkurs SONATA 12 zostanie ogłoszony zgodnie we wrześniu 2016r., natomiast kolejna
edycja tj. SONATA 13 będzie ogłoszona w czerwcu 2017.
W grudniu 2016r. rozpocznie się nabór do programu
UWERTURA na staże w zespołach badawczych prowadzących badania finansowane z grantów ERC oraz
SONATINA skierowanego do osób do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, a także dwóch znanych
już konkursów ETIUDA oraz TANGO.
Celem konkursu UWERTURA będzie umożliwienie naukowcom prowadzącym projekty badawcze lub posiadającym już w swym dorobku naukowym granty NCN, realizację stażu w zespole badawczym laureata konkursu
ERC. NCN sfinansuje pobyt w zagranicznym ośrodku
naukowym w tym koszty podróży, przy założeniu, że
staż będzie trwać od 3 do 6 miesięcy.
Konkurs SONATINA, który ma stanowić kontynuację
realizowanego do niedawna w MNiSW programu IUVENTUS PLUS będzie skierowany do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora do 3 lat od daty wystąpienia z wnioskiem o grant badawczy.
Rady NCN określiła warunki konkursu na tzw. małe
granty. Głównym celem tego konkursu będzie finansowanie pojedynczego działania naukowego służącego realizacji badań podstawowych (m.in. prowadzenie badań wstępnych, kwerendę biblioteczną, wyjazd szkoleniowy czy udział w konferencji). Priorytetem będzie
szybki proces oceny złożonych wniosków (<3 miesięcy),
przy jednoczesnym zachowaniu rzetelności i bezstronności ocen przygotowanych przez ekspertów.

Newsletter UMCS, nr 9/ 11 lipca 2016r.

MNiSW Rozstrzygnęło pierwszy etap V edycji konkursu "Diamentowy Grant", skierowany do najzdolniejszych
studentów i absolwentów uczelni i mający pomagać im rozwijać karierę naukową oraz skracać jej ścieżkę. Młodzi
naukowcy mogą dzięki niemu otrzymać na swoje badania nawet 200 tys. zł.
W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 277 wniosków, z czego do drugiego etapu zakwalifikowano 156
najwyżej ocenionych. Wnioskodawcy mogą sprawdzić status swojego zgłoszenia w systemie teleinformatycznym
OSF. Przewidywanym terminem rozstrzygnięcia II etapu jest sierpień 2016 r.
NCBiR ogłosiło trzeci konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac
rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG.
Program adresowany jest do konsorcjów naukowych złożonych z co najmniej trzech
podmiotów. Środki finansowe zarezerwowane dla konkursu w wysokości 150 mln zł będą przeznaczone na dofinansowanie projektów obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia wyników projektów.
Minimalna wartość projektu to 5 mln zł, a maksymalny czas realizacji projektu to 36 miesięcy. Nabór wniosków potrwa
od 16 sierpnia do 30 września 2016 r. Szczegóły dostępne na stronie NCBiR.

Program „DIALOG” to nowa inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mająca na celu
m.in. wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

• wykorzystanie „humanistyki dla rozwoju”, która
przyczyni się do stymulowania innych obszarów nauki,
kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa poprzez
promowanie innowacyjnych badań humanistycznych;
jednostką wspierającą na UMCS jest Biuro ds.
Badań Naukowych.

Program obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:
• budowanie „doskonałości naukowej”, która przyczyni się do podwyższenia jakości i konkurencyjności prowadzonych badań; jednostką wspierającą na
UMCS jest Biuro ds. Badań Naukowych;
• pobudzenie „nauki dla innowacyjności”, która
wspierając procesy innowacyjności i komercjalizacji
otworzy naukę na rynek pracy wzmacniając otoczenie gospodarcze; osobą do kontaktu jest, p. Anna
Grzegorczyk, Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań;

Dofinansowanie mogą uzyskać: jednostki naukowe,
podmioty działające na rzecz nauki, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną oraz
konsorcja.
Wysokość dofinansowania jednego projektu: od 100 000
do 2 000 000 zł. Wnioskodawcy, również jako członkowie konsorcjum, mogą złożyć nie więcej niż dwa wnioski o
finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym.
Szczegóły dostępne na stronie programu.

Wizyta Studyjna na Uniwersytecie Bifröst
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej z przyjemnością informuje o uzyskaniu finansowania realizacji wizyty studyjnej na islandzkim Uniwersytecie Bifröst w ramach konkursu
prowadzonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt wizyty uzyskał 41 pkt. w skali do 45 pkt.
Wizyta odbędzie się w terminie od 4 do 9 września 2016r. Weźmie w niej udział sześciu pracowników UMCS
- przedstawicieli trzech jednostek organizacyjnych, a mianowicie: Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, Uniwersyteckiego Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych oraz Wydziału Filozofii i
Socjologii UMCS. Wartość dofinansowania wynosi 14 350 euro.
Wizyta ma na celu podtrzymanie i rozwinięcie kontaktów między Uniwersytetami. Uniwersytet Bifröst,
chociaż mniejszy od UMCS, podziela te same wartości, a mały rozmiar umożliwia mu pełnienie roli prototypowni
innowacyjnych rozwiązań, które następnie można adaptować i testować w UMCS. Praktyka pokazuje, że efektywnej współpracy nie nawiązuje się na papierze. Wizyta studyjna umożliwi nam zawiązanie partnerstwa
rzeczywistego, podbudowanego autentycznymi relacjami pomiędzy kadrą obu instytucji.

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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Wizyta gości z Uniwersytetu w Messynie na UMCS
W dniach od 6 do 10 czerwca 2016 roku Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej gościł przedstawicieli Uniwersytetu w
Messynie (Università degli Studi di Messina, Sycylia, Włochy).
Gośćmi byli Pan Paolo Patanè – kierownik jednostki ds.
ochrony praw własności intelektualnej oraz Pani Consuelo
Votano – główna sekretarz w centrum komercjalizacji i pozyskiwania środków finansowych.
Wizyta służyła m.in. wymianie informacji i doświadczeń w zakresie realizowanych projektów międzynarodowych oraz metod zarządzania projektowego. Omówiono zagadnienia związane
z procesami transferu technologii oraz komercjalizacji badań
oraz dobre praktyki w ocenie potencjału komercyjnego wynalazków. Goście poznali osiągnięcia UMCS w zakresie posiadanych patentów, a także wewnętrzne regulacje dotyczące obejmowania wynalazków ochroną patentową oraz realizacji zamówień publicznych.
W czasie 5-dniowej wizyty studyjnej goście odwiedzili m.in.:
•
•
•
•
•
•
•

Biuro Współpracy Międzynarodowej;
Biuro Rzecznika Patentowego;
Centrum Innowacji i Komercajlizacji Badań;
Dział Zamówień Publicznych;
Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka";
Laboratorium Analityczne Wydziału Chemii UMCS;
Centrum Ecotech-Complex.

Dzięki uprzejmości Zakładu Lingwistyki Stosowanej, profesjonalnego wsparcia w zakresie tłumaczeń konsekutywnych
udzielili studenci Wydziału Humanistycznego UMCS.
Wizta studyjna została sfinansowana przez stronę włoską ze środków programu Erasmus+ przeznaczonych na mobilność kadry administracyjnej szkolnictwa wyższego.
Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i realizację wizyty - w tym Kierownikom i Pracownikom wyżej wymienionych jednostek - składamy serdeczne podziękowania.

Wszystkim pracownikom
Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie
życzymy udanego sezonu
urlopowego!!!

Informacje kontaktowe: Biuro Współpracy Międzynarodowej
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81-537-54-98; www.umcs.pl
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