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SPECJALNE
SEJM PRZYJĄŁ USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
Podczas obrad w dniu 3 lipca Sejm przyjął z poprawkami ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Ustawa 2.0) oraz przepisy ją wprowadzające.
Więcej>>>
ZOSTAŃ EKSPERTEM OCENIAJĄCYM PRZEMYSŁ STOCZNIOWY
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór na kandydatów na ekspertów
oceniających projekty w ramach RPO WZP w dziedzinie PRZEMYSŁ STOCZNIOWY. Nabór
trwa do 13 lipca br.
Więcej >>>
KE POSZUKUJE EKSPERTÓW W DZIEDZINIE BADAŃ NAD OBRONNOŚCIĄ
Europejska Agencja Obrony (EDA) tworzy bazę danych niezależnych ekspertów, niezbędnych w
związku z działaniami przygotowawczymi w zakresie badań nad obronnością. Nabór przez
Participant Portal jest bezterminowy, zaleca się jednak możliwie szybką rejestrację w związku ze
zbliżającymi się konkursami wymagającymi przydzielenia ekspertów oceniających.
Więcej >>>

KOMERCJALIZACJA
ZAINTERESOWANIE FIRM ULGĄ NA B+R MNIEJSZE NIŻ ZAKŁADANO
45 proc. firm w Polsce twierdzi, że nie prowadzi działań badawczo-rozwojowych – wynika z
badania Ayming Polska. W dużej mierze to efekt tego, że często nie identyfikują działalności
B+R, bo nie zdają sobie sprawy z tego, że ją prowadzą.
Więcej >>>

KONKURSY NA PROJEKTY
TRWAJĄ
PO IR "Bon na innowację dla MŚP", PARP - 22.11.2018
Tango, NCBR i NCN – 20.12.2018
DUN Działalność Upowszechniająca Naukę, MNiSW – 31.10.2018
INNOship - program sektorowy NCBR dla stoczni – 31.07.2018
Granty na granty II - promocja jakości, MNISW – 31.10.2018
Projekty polsko-tureckie, NCBR – 07.09.2018
Więcej >>>

NOWY KONKURS NCN – SHENG 1
Konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze z zakresu badań podstawowych realizowanych w
ramach wszystkich paneli nauk ścisłych i technicznych, a także nauk o życiu oraz w wybranych
panelach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Nabór trwa do 17 września br.
Więcej>>>
III KONKURS NA POLSKO-TURECKIE PROGRAMY B+R
NCBR ogłosił konkurs na polsko-tureckie projekty B+R m.in. w obszarach: ICT oraz energia.
Termin składania wniosków upływa 7 września 2018 r.
Więcej >>>

HORYZONT 2020
CZY WARTO ZOSTAĆ EKSPERTEM OCENIAJĄCYM WNIOSKI W HORYZONCIE
Spotkanie odbędzie się 11 września w Warszawie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Gośćmi
wydarzenia będą: ekspert oceniający wnioski oraz ekspert monitorujący proces oceny wniosków.
Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
Więcej >>>

POSZUKIWANIE PARTNERÓW
SPOTKANIE BROKERSKIE – CIRCULAR ECONOMY
28 września w Oslo odbędzie się spotkanie brokerskie oraz konferencja poświęcona gospodarce o
obiegu zamkniętym. Spotkanie jest częścią Tygodnia Innowacji. Udział w spotkaniu jest
bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
Więcej >>>

KONFERENCJE
7. FORUM PROGRAMU BONUS
Kopenhaga, 6 listopada 2018. Temat przewodni konferencji: research and innovation for
sustainability. Wymagana wcześniejsza rejestracja.
Więcej >>>
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