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SPECJALNE
NAVOICA - PIERWSZA POLSKA PLATFORMA EDUKACYJNA
MNiSW wraz z Fundacją Młodej Nauki i partnerami uruchomiło pierwszą polską
platformę edukacyjną typu MOOC. Dzięki blisko 20 mln zł wsparcia z NCBR każdy
zainteresowany będzie mógł skorzystać z 52 nowych, darmowych kursów online.
Więcej >>>

KONKURSY NA B+R+I
MATERIAŁY Z DNIA INFORMACYJNEGO – FUNDUSZE NORWESKIE
NCBR udostępnił materiały (w tym nagranie video) ze spotkania dot. nowych
konkursów finansowanych ze środków Funduszy Norweskich i EOG. Koniec naboru
w pierwszych konkursach we wrześniu br.
Więcej >>>

ROZWÓJ KARIERY
WYJAZD NAUKOWY – DRUGI NABÓR AKCJI COST
AM bierze udział w Akcji COST pn. WECANet - Paneuropejska sieć morskiej
energetyki odnawialnej ukierunkowana na energię fal. Do 1 września można składać
aplikację na min. 5-dniowy, refundowany wyjazd naukowy z tematów: Numerical
hydrodynamic modelling for WECs, Experimental hydrodynamic modelling and testing
of WECs, Technology of WECs and WEC arrays, Impacts and economics of wave
energy and how they affect decision- and policy-making.
Więcej >>>
NABÓR NA EKSPERTÓW FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
Trwa nabór na ekspertów naukowych i gospodarczych do oceny wniosków w ramach
konkursów PO IR prowadzonych przez FNP. Zakończenie: 27 sierpnia br.
Więcej >>>

WYDARZENIA
7 MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI W SZCZECINIE
Najważniejsze wydarzenie gospodarki morskiej w Polsce odbędzie się 5 i 6 września.
Wezmą w nim udział menadżerowie najważniejszych firm w branży, przedstawiciele
rządu, naukowcy, eksperci z Polski i zagranicy. Uczestnictwo płatne.
Więcej >>>

HORYZONT 2020 – DZIEŃ INFORMACYJNY DLA TRANSPORTU
7 października w Brukseli odbędzie się spotkanie informacyjne oraz brokerskie dot.
kolejnych konkursów na projekty badawcze i innowacyjne w tematach transportu, w
tym m.in. mobilności na rzecz rozwoju.
Więcej >>>
HORYZONT 2020 – DZIEŃ INFORMACYJNY – PRZESTRZEŃ KOSMICZNA
12-13 września, Praga. Spotkania informacyjne i brokerskie organizowane w związku
ze zbliżającym się terminem ogłoszenia ostatnich konkursów Rejestracja jest otwarta
do 9 września br.
Więcej >>>

CIEKAWOSTKI Z LĄDU I MORZA
JAK DZIAŁA KANAŁ PANAMSKI
Dokument przedstawiający jak funkcjonuje jedna z największych budowli
hydrotechnicznych świata jest dostępny w Internecie.
Więcej >>>
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