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SPECJALNE
CTTM ZAPRASZA NA SZKOLENIE Z PROGRAMU RPO WZ 2014-2020
17 stycznia (środa), Wały Chrobrego, godz.: 10:30-11:30. Szkolenie dotyczy otwartych
konkursów, zasad formalnych i finansowych realizacji projektów z Regionalnego Programu
Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego 2014-2020. Osoby zainteresowane uczestnictwem
prosimy o informację na cttm@am.szczecin.pl.
WSZYSTKIE INTERREGI NA JEDNEJ STRONIE - WWW.INTERREG.EU
Dzięki stronie i interaktywnej mapie można łatwo i intuicyjnie uzyskać dostęp do wszystkich
programów Interreg i znaleźć m.in.: aktywny program w danym regionie lub kraju, obszary
współpracy dla każdego partnerstwa projektu, oraz informacje o aktualnych naborach.
Więcej >>>

KONKURSY NA PROJEKTY
SEED FUNDING - NA WSPÓŁPRACĘ W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO
Instytut Szwedzki uruchomił nabór na aplikacje ws. przyznania seed funding na projekty
wpisujące się w cele Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Główny beneficjent musi
pochodzić ze Szwecji. Termin składania aplikacji upływa 13 lutego br.
Więcej >>>
FIRST TEAM, POWROTY, HOMING – KONKURSY DLA MŁODYCH BADACZY
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi nabór wniosków w konkursach dla młodych
naukowców (do 5 lat po doktoracie) na: założenie pierwszego zespołu badawczego (FIRST
TEAM) oraz dla naukowców powracających z pracy za granicą lub po przerwie spowodowanej
np. urlopem rodzicielskim (HOMING, POWROTY). Nabór trwa do 5 marca.
Więcej >>>

HORYZONT 2020
KONFERENCJA W DUSSELDORFIE – GIEŁDA PARTNERÓW
15-16 marca w Dusseldorfie (Niemcy) odbędzie się konferencja „Successful R&I in Europe”,
poświęcona będzie poszukiwaniu partnerów do projektów badawczych w PR Horyzont 2020.
Więcej >>>

SZKOLENIA I WARSZTATY
SZKOLENIE Sztuka pisania tekstów naukowych
Dla studentów, doktorantów i naukowców. Organizator: RCIiTT ZUT. 26 stycznia w godzinach
9:00-15:00. Uczestnictwo bezpłatne, wymagana rejestracja.
Więcej>>>
FAMELAB DLA NAUKOWCÓW – Sztuka występów publicznych
Kolejna edycja międzynarodowego konkursu, który odbywa się pod egidą British Council i
podczas którego naukowcy doskonalą sztukę występów publicznych. Formularze zgłoszeniowe
należy przesyłać do 29 stycznia br., a najważniejszą częścią zgłoszenia jest przygotowanie 3-min.
nagrania o nauce.
Więcej >>>
WEBINARIUM Komercjalizacja i licencjonowanie
7 lutego, szkolenie European Helpdesk,uczestnictwo bezpłatne, konieczna wcześniejsza
rejestracja.
Więcej >>>

KONFERENCJE
TRZECIE SYMPOZJUM PROGRAMU BONUS
Gdańsk, 14-16 marca br. Tematyka: „Sustainable ecosystem governance under changing climate
and land use in the Baltic Sea Region”. Podczas sympozjum zaprezentowane zostaną rezultaty
projektów realizowanych w ramach programu BONUS. Wymagana rejestracja. Uczestnictwo
odpłatne.
Więcej >>>

WYDARZENIA AM
ZAPOZNAJ SIĘ Z HARMONOGRAMEM SZKOLEŃ CTTM W SEMESTRZE
LETNIM
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