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KOMERCJALIZACJA
KONKURS NA INFORMACJĘ MEDIALNĄ O TEMATYCE OCHRONY
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, W TYM PRZEMYSŁOWEJ
Adresatami konkursu są autorzy publikujący w prasie, radiu, telewizji i mediach elektronicznych,
których prace zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie od 1 października 2016 r. do
30 września br. na terytorium RP. Organizatorem konkursu jest Urząd Patentowy RP.
Więcej >>>

KONKURSY NA PROJEKTY
NABÓR WNIOSKÓW NA DZIAŁANIA UPOWSZECHNIAJĄCE NAUKĘ „DUN”
Konkurs MNiSW na upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności
badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej. Nabór
projektów trwa do 31 października br.
Więcej >>>
PRZYPOMINAMY O KONKURSACH Z TERMINEM NABORU DO 30 CZERWCA!
o PO IR "Szybka ścieżka"
o Interreg - Południowy Bałtyk 2014-2020
o European Satellite Navigation Competition GALILEO MASTERS 2017
o LUMEN – najlepiej zarządzane projekty i przedsięwzięcia w szkolnictwie wyższym
o PGNiG Młodzi Innowacyjni
Więcej >>>

HORYZONT 2020
DYŻUR EKSPERCKI W RCIITT – FINANSE W HORYZONCIE 2020
21 czerwca br., forma jednogodzinnych indywidualnych spotkań, podczas których ekspert
RCIITT wyjaśni wszystkie kwestie związane z finansami w H2020. Wymagana rejestracja. Po
rejestracji należy skontaktować się z organizatorem w celu ustalenia godziny konsultacji.
Więcej >>>

SZKOLENIA I WARSZTATY
SZKOLENIE „OTWARTY DOSTĘP DO PUBLIKACJI NAUKOWYCH”
26 czerwca, Warszawa, MNiSW, liczba miejsc ograniczona. Szkolenie przeznaczone dla
pracowników, którzy zajmują się zarządzaniem informacją naukową, zasobami cyfrowymi lub
będą przygotowywać i realizować politykę otwartego dostępu w macierzystych instytucjach.
Więcej >>>

SZKOLENIE „ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UNIJNYMI W ORGANIZACJI”
20 czerwca, Szczecin, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Szkolenie jest
bezpłatne i kierowane do osób, które nie mają doświadczenia w realizacji projektów
dofinansowanych z UE. Termin zgłoszeń do 14 czerwca!
Więcej >>>

KONFERENCJE
TRANSNAV 2017 MARINE NAVIGATION AND SAFETY OF SEA
TRANSPORTATION
Gdynia, 21-23 czerwca.
Więcej >>>
INTERNANOPOLAND 2017, KATOWICE, 22-23 CZERWCA
Konferencja naukowo-biznesowa InterNanoPoland jest międzynarodowym forum dla
naukowców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów pracujących w
obszarach związanych z nanomateriałami oraz nanotechnologią.
Więcej >>>

WYDARZENIA AM
NOWE LABORATORIUM RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ i ROZSZERZONEJ
Nowe laboratorium na WN wyposażone zostało m.in. w gogle wirtualnej i rozszerzonej
rzeczywistości symulujące środowisko statku (pokład, ładownia, siłownia), po którym użytkownik
może swobodnie się poruszać.
Więcej >>>

CIEKAWOSTKI
PRZYZNANO ZACHODNIOPOMORSKIE NOBLE 2016
Zachodniopomorskie Noble to naukowa nagroda regionu, przyznawana od 2000 r. za wdrożone
patenty i za publikacje, które ukazały się w najbardziej prestiżowych pismach naukowych na
świecie. Z Akademii Morskiej w Szczecinie nagrodę otrzymał prof. Ryszard Buczkowski.
Więcej >>>
V KONGRES MORSKI – RELACJA FILMOWA Z WYDARZENIA
W dniach 8 i 9 czerwca odbyła się 5. edycja Międzynarodowego Kongresu Morskiego. W czasie
debat, prezentacji i dyskusji z udziałem polityków, przedstawicieli władz państwowych, firm
żeglugowych, portów, stoczni, przemysłu okrętowego, nauki i szeroko rozumianej gospodarki
morskiej mówiono o problemach i szansach na rozwój branży morskiej.
Więcej >>>

Zapraszamy do kontaktu i konsultacji
Z pozdrowieniami
zespół CTTM

