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SPECJALNE
LETNIE PRAKTYKI BADAWCZE
Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
zaprasza m.in. doktorantów i studentów kierunków ścisłych i technicznych do aplikowania o
uczestnictwo w praktykach, które polegają na rozwikłaniu w interdyscyplinarnych zespołach
naukowych problemów postawionych przez dynamiczny świat biznesu.
Więcej>>>

KONKURSY NA PROJEKTY
MINIATURA – NOWY KONKURS NCN NA MINIPROJEKTY
Nabór w konkursie na pojedyncze działania naukowe będzie trwać od 4 maja do końca roku.
Dotyczy projektów 12 miesięcznych o wartości do 5 do 50 tys. zł.
Więcej >>>
KONKURS GALILEO MASTERS
Do 30 czerwca 2017 r. trwa konkurs Galileo Masters, którego celem jest nagrodzenie, promocja
oraz akceleracja innowacyjnych pomysłów i rozwiązań w zakresie wykorzystania nawigacji
satelitarnej. Udział w nim mogą brać osoby fizyczne, przedsiębiorstwa oraz placówki naukowe.
Więcej >>>

HORYZONT 2020
ZOSTAŃ EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ - SZKOLENIE
RCIiTT zaprasza naukowców na bezpłatne warsztaty, które odbędą się 11 kwietnia br. Uczestnicy
poznają korzyści i obowiązki wynikające z pełnienia funkcji eksperta KE. Zapoznają się także z
serwisem Participant Portal, który obsługuje konkursy programu Horyzont 2020.
Więcej >>>
SZKOLENIA W POZNANIU
27 kwietnia – Horyzont możliwości grantowych dla doktorantów
10 maja – Tworzenie budżetu w Horyzoncie
Więcej >>>

POSZUKIWANIE PARTNERÓW
SPOTKANIE BROKERSKIE ON-LINE : EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia br. w godz. 14.00-15.30. Poświęcone będzie znalezieniu
partnerów do konkursów, które zamykają się 7 czerwca br. Zainteresowane instytucje będą miały
4 minuty na zaprezentowanie swojego pomysłu na projekt i profilu poszukiwanego partnera.
Więcej >>>
POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA - NABÓR NA
DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ BILATERALNYCH
Dofinansowanie może być przeznaczone na pokrycie kosztów wizyt przedstawicieli podmiotów z
obydwu krajów w kraju partnera celem zaplanowania przedsięwzięcia, wspólnych wniosków
składanych do programów międzynarodowych. Nabór rozpoczyna się 12 kwietnia br.
Więcej >>>

SZKOLENIA I WARSZTATY
WEBINARIUM IPR HELPDESK
Kolejny temat omawiany na bezpłatnych webinariach Europejskiego Punktu Ochrony Własności
Intelektualnej to: „Transfer technologii”. 12 kwietnia. Obowiązują zapisy. Liczba miejsc
ograniczona.
Więcej >>>

KONFERENCJE
PRZYPOMINAMY - KONFERENCJA Z OKAZJI 10 LECIA PROGRAMU BONUS
Spotkanie odbędzie się w dniach 3-4 maja w Helsinkach. Zgłoszenia udziału przyjmowane są
tylko do 19 kwietnia b.r.
Więcej >>>

CIEKAWOSTKI
RUSZYŁ NABÓR DO „DNI OTWARTYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH” 2017
DOFE skierowane są do beneficjentów, którzy zrealizowali ciekawy projekt i chcą się
wypromować. Wystarczy, że w dniach 18-21 maja br. otworzą swoją siedzibę, albo udostępnią za
darmo lub ze zniżką, to co oferują na co dzień. Organizatorzy zapewniają reklamę i inne atrakcje!
Więcej >>>
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