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SPECJALNE
129 MLN NA WSPARCIE BADAŃ Z FUNDUSZY NORWESKICH i EOG
Podpisano umowy programowe na dwa polskie programy badawcze w ramach III
edycji Funduszy Norweskich i EOG. Operatorami programu są: Narodowe Centrum
Nauki (badania podstawowe) oraz NCBR (badania stosowane). Budżet obu
komponentów to 129 mln zł. NCN właśnie ogłosiło 2 pierwsze konkursy, NCBR ogłosi
nabory w ramach swojego komponentu we wrześniu 2019.
Więcej >>>

TRANSFER WIEDZY I KOMERCJALIZACJA
UE WYPRZEDZIŁA USA W RANKINGU INNOWACYJNOŚCI 2019
Według opublikowanego Europejskiego Rankingu Innowacyjności, EU znajduje się
na 5 miejscu pod względem innowacyjności, przoduje w nim Korea Płd oraz Kanada.
Unijnym liderem innowacji są Szwecja oraz Finlandia. Polska pozostaje w grupie
średnich innowatorów.
Więcej >>>

KONKURSY NA B+R+I
KONKURS NCN Z GRANTÓW NORWESKICH - GRIEG
NCN ogłosiło konkurs GRIEG na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze
realizowane we wszystkich dziedzinach nauk (wg paneli NCN), ze szczególnym
uwzględnieniem badań z zakresu nauk społecznych. Wartość projektów 0,5 do 1,5
mln euro. Z grantu można finansować m.in. koszty wynagrodzeń i stypendiów
zespołu badawczego, zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i
konferencji. Nabór wniosków trwa do 17 września.
Więcej >>>
KONKURS NCN Z ŚRODKÓW EOG – IDEALAB
Kolejny konkurs NCN to IdeaLab, na wspólne (z partnerem z Norwegii, Lichtensteinu
lub Islandii) projekty badawcze realizowane w nowatorskiej formule „sandpit”. Temat
konkursu to „Postępowanie w obliczu zagrożeń”. Z grantu można finansować m.in.
koszty wynagrodzeń i stypendiów zespołu badawczego, zakup aparatury, materiałów
i usług, koszty wyjazdów i konferencji. Nabór wniosków trwa do 19 sierpnia.
Więcej >>>

TRAVISIONS 2020
Konkurs dla młodych i doświadczonych naukowców na innowacyjne pomysłu z
obszaru transportu (drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, mieszanego).
Termin nadsyłania pomysłów mija 30 czerwca.
Więcej>>>

ROZWÓJ KARIERY
KONFERENCJA PROJEKTU CLEAN SHIPPING PROJECT PLATFORM
W dniach 4-6 września w Gothenburgu (Szwecja) odbędzie się konferencja
zatytułowana „Shipping and the Environment II”. Udział w konferencji jest odpłatny.
Trwa rejestracja.
Więcej >>>
TECHNOLOGIE PRZYROSTOWE - SEMINARIUM
Poznań, Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, 27-28 czerwca. Uczestnictwo
pierwszego dnia bezpłatne.
Więcej >>>

WYDARZENIA
TARGI BALTEXPO 2019
9-11 września, Gdańsk. Największe targi branży morskiej w Polsce. Podczas targów
CTTM i CIAM Sp. z o.o. będą promować główne obszary badawcze i usługi uczelni.
Zainteresowanych wystawieniem swoich materiałów promocyjnych za naszym
pośrednictwem prosimy o kontakt.
Więcej >>>

CIEKAWOSTKI Z LĄDU I MORZA
OSHIMA ULTRAMAX 2030 – PROJEKT NISKOEMISYJNYCH MASOWCÓW
Japońska stocznia Oshima Shipbuilding połączyła siły z towarzystwem
kwalifikacyjnym DNV GL, aby wdrożyć w życie projekt masowca Ultramax
napędzanego LNG, ze zoptymalizowanym kształtem kadłuba oraz żaglem do
generowania dodatkowego napędu.
Więcej >>>
REZULTATY PROJEKTÓW Z INTERREGU W JEDYM MIEJSCU
Wyniki wypracowane w ramach projektów programu Interreg Europa Centralna
zostały zebrane w jednym miejscu w formie „biblioteki cyfrowej”. Można tam znaleźć
opracowania, rekomendacje dot. m.in. zagadnień transportu oraz gospodarki
niskoemisyjnej.
Więcej >>>
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