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SPECJALNE
NABÓR EKSPERTÓW PO IR 2014-2020
NCBR zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów w
konkursach: „szybka ścieżka”, sektorowych (m.in. INNOSHIP), działaniach 4.1.1 , 4.1.2 dla
konsorcjów naukowo-przemysłowych. Nabór prowadzony jest do 23 lutego br., do godz. 16:30.
Więcej >>>

KONKURSY NA PROJEKTY
KOLEJNA TURA BONÓW NA INNOWACJE PARP
8 lutego kończy się nabór PARP w poddziałaniu 2.3.2 POIR pn. „Bony na innowacje dla MŚP”.
Kolejna tura konkurów rozpocznie się już 22 marca i potrwa do 22 listopada br.
KONKURS NA MINIGRANT PUM-CIAM RUSZA 5 LUTEGO
Grant w wysokości do 100 tys. zł ma m.in. na celu podnieść poziom gotowości technologicznej
(TRL) wyników badań naukowych. Jest to ostatni nabór PUMu i CIAM w ramach projektu
Inkubator Innowacyjności Plus. Preferowane projekty wspólne PUM i AM.
KONKURS NA MONOGRAFIE NAUKOWE
MNiSW ogłosiło nabór wniosków w Działalności Upowszechniającej Naukę, który potrwa do 31
października. Wnioski składa się przez OSF.
Więcej>>>

HORYZONT 2020
EUROPEAN INDUSTRY DAY 2018
W dniach 22-23 lutego w Brukseli odbędzie się spotkanie interesariuszy związanych z przemysłem
europejskim. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń oraz dyskusja nad dalszym rozwojem
konkurencyjności przemysłowej w Europie. Rejestracja do 8 lutego.
Więcej >>>
PRZYPOMINAMY O SPOTKANIU BROKERSKIM W DUSSELDORFIE
W dniach 15-16 marca w Dusseldorfie odbędzie się spotkanie potencjalnych partnerów do
projektów w programie Horyzont 2020. W przypadku wystąpienia na konferencji udział jest
bezpłatny. Zgłoszenia do 20 lutego. Organizatorem wydarzenia jest m.in. KPK PB UE.
Więcej >>>

SZKOLENIA I WARSZTATY
BEZPŁATNE WEBINARIUM EPO (EUROPEAN PATENT OFFICE)
Podstawy wyszukiwania patentów przy pomocy Espacenet – bezpłatne webinarium odbędzie się
14 lutego, liczba miejsc ograniczona. Konieczna wcześniejsza rejestracja.
Więcej >>>

KONFERENCJE
„METALE I RECYKLING W STRATEGIACH, PROJEKTACH I PRAKTYCE
GOSPODARCZEJ” – 12 LUTY, GLIWICE
Celem spotkania jest m.in. zacieśnienia współpracy pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami,
zapoznanie z aktualnymi projektami i naborami, oraz zaprezentowanie innowacyjnych usług dla
przedsiębiorców przez instytucje otoczenia biznesu funkcjonujące na uczelniach wyższych. Udział
w wydarzeniu jest bezpłatny. Zgłoszenie należy przesłać do 7 lutego br.!
Więcej >>>

Zapraszamy do kontaktu i konsultacji
Z pozdrowieniami
zespół CTTM

