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SPECJALNE
CTTM ZAPRASZA NA SZKOLENIE
Temat: Zasady realizacji projektów finansowanych z Funduszy Norweskich i EOG na lata
2014-2021. Szkolenie odbędzie się w sali 28 dn. 9 maja (środa) w godz.: 10:30-11:30.
Więcej >>>

KOMERCJALIZACJA
ZAGŁOSUJ NA POLSKICH FINALISTÓW KONKURSU EUROPEAN INVENTOR
AWARD 2018
Wynalazek “Stabilised mRNA for new therapies for cancers and genetic defects” został wybrany
spośród 500 zgłoszeń i jest w finale konkursu Europejskiego Urzędu Patentowego na nagrodę
Europejski Wynalazca roku 2018. Polski zespół z Uniwersytetu Warszawskiego reprezentuje
medycynę.
Więcej >>>

KONKURSY NA PROJEKTY
POLONIUM – KONKURS NA WSPÓŁPRACĘ POLSKO-FRANCUSKĄ
Trwa konkurs Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na wsparcie mobilności naukowców w
celu realizacji projektów badawczych. Nabór potrwa do 2 lipca. Dofinansowanie przeznaczone
jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty
podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z
kraju partnerskiego.
Więcej >>>
TRWAJĄ KONKURSY NCN
Miniatura 2 – od 17 kwietnia do 31 grudnia. Środki na realizację pojedynczego zadania
badawczego przez osobę, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed
rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Preludium 15 – do 15 czerwca. Dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora.
Opus 15 – do 15 czerwca. Środki na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub
wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
M.ERA-NET.2 – do 12 czerwca wstępne koncepcje (pre-proposals). Konkurs na
międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.
Więcej >>>

TRWAJĄ KONKURSY NCBR
PO IR "Szybka ścieżka" dla MSP – nabór do 30 maja. Dofinansowanie na badania
przemysłowe oraz prace rozwojowe, w efekcie których mają powstać gotowe do
skomercjalizowania, nowe lub istotnie ulepszone usługi, produkty i technologie.
PO IR „Projekty aplikacyjne” – nabór od 16 maja do 16 lipca br. Dofinansowanie
przeznaczone jest na realizację projektu, które obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne
prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Konkurs dla konsorcjów składających
się co najmniej z jednej jednostki naukowej oraz jednego przedsiębiorcy.
TECHMATSTRATEG – nabór do 8 czerwca. Środki na projekty dotyczące nowych
materiałów dla konsorcjów złożonych co najmniej z trzech podmiotów, z których co najmniej
jeden to MŚP i jednostka naukowa.
Więcej>>>

HORYZONT 2020
KOMUNIKACJA, ROZPOWSZECHNIANIE CZY WYKORZYSTANIE?
Realizatorzy projektów często mają problem z rozróżnieniem tych pojęć, co wpływa na zaniżoną
ocenę ich projektu przez ekspertów. Broszura na temat komunikacji (communication),
rozpowszechniania (dissemination) i wykorzystania (exploitation) ma pomóc potencjalnym
beneficjentom programów ramowych UE.
Więcej >>>
ABC PRZYGOTOWANIA WNIOSKU: PROJEKTY BADAWCZO-INNOWACYJNE I
INNOWACYJNE W H2020
24 maja, Warszawa. Warsztaty dotyczyć będą przygotowania wniosku w Programie Ramowym
Horyzont 2020 dla projektów badawczo-innowacyjnych (RIA – Research and Innovation action)
oraz innowacyjnych (IA – Innovation action).
Więcej >>>

KONFERENCJE
INTELIGENTNA AUTOMATYKA I ROBOTYKA – WYSTAWA AUTOMATICA 2018
19-22 czerwca br. , Monachium. Wystawa oferuje największą na świecie gamę robotów
przemysłowych i usługowych, rozwiązań montażowych, systemów wizyjnych i podzespołów
maszynowych. Daje firmom ze wszystkich istotnych gałęzi przemysłu dostęp do innowacji,
wiedzy i trendów o dużym znaczeniu biznesowym.
Więcej >>>
EUROSCIENCE OPEN FORUM
9-14 lipca br. , Tuluza. To największe interdyscyplinarne spotkanie naukowe w Europie,
poświęcone badaniom naukowym i innowacjom. Oferuje ramy dla interakcji i debaty dla
naukowców, innowatorów, polityków, ludzi biznesu, mediów i obywateli.
Więcej >>>
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