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SPECJALNE
RUSZYŁ KONKURS NA STAŻE NAUKOWE I STYPENDIA ZAGRANICZNE
Konkurs Bekkera dla indywidualnych naukowców oraz nauczycieli akademickich, posiadających
co najmniej stopień naukowy doktora na wyjazdy od 3 do 12 miesięcy m.in. w celu prowadzenia
badań naukowych w renomowanych ośrodkach na całym świecie. Organizator: Narodowa
Agencja Wymiany Akademickiej, nabór trwa od 4 kwietnia do 31 maja br.
Więcej >>>

KOMERCJALIZACJA
„100 LAT OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W POLSCE” –
KONFERENCJA URZĘDU PATENTOWEGO RP
26 kwietnia, Warszawa. Konferencja organizowana z okazji Światowego Dnia Własności
Intelektualnej. Udział przedstawicieli sektora nauki i przedsiębiorców pozwoli na wymianę
doświadczeń i dobrych praktyk dot. aspektów systemu ochrony własności przemysłowej.
Więcej >>>

KONKURSY NA PROJEKTY
ZAPOWIEDŹ KONKURSU NA AKADEMICKIE PARTNERSTWA NAUKOWE
Konkurs polega na współpracy z min. jedną zagraniczną uczelnią/instytucją naukową w zakresie
wspólnych publikacji, artykułów naukowych, organizacji konferencji międzynarodowych,
seminariów, wymiany pracowników czy wsparcia procesów recenzyjnych w przewodach
doktorskich. Nabór potrwa od 11 maja do 11 lipca. Organizator konkursu: NAWA.
FUNDUSZE NORWESKIE I EOG
W ramach Funduszy Norweskich uruchomiono nowy mechanizm finansowy, poświęcony
transgranicznej współpracy regionalnej i transnarodowej w obszarach: innowacje, badania,
edukacja i konkurencyjność, środowisko, energia, zmiany klimatyczne, gospodarka
niskoemisyjna. Termin na składanie wstępnych propozycji projektowych to 1 lipca br.
Więcej >>>

HORYZONT 2020
RAPORT NT. KORZYSTANIA PRZEZ POLSKĘ ZE ŚRODKÓW Z PROGRAMU
HORYZONT 2020
5 kwietnia br. w Warszawie odbyła się konferencja, na której omówiono główne bariery w
sięganiu po pieniądze z Horyzontu 2020 przez polskich beneficjentów: relatywnie niska

innowacyjność polskich podmiotów, słaba znajomość języka angielskiego, brak doświadczenia w
aplikowaniu.
Więcej >>>

SZKOLENIA I WARSZTATY
SEMINARIUM „COST – EUROPEJSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE
BADAŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH”
18 maja br., Poznań. Seminarium skierowane jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem
środków na działania networkingowe (udział w konferencjach i szkoleniach, wyjazdy
badawcze, czy też działania upowszechniające i publikacje), w ramach akcji w programie
COST.
Więcej >>>
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