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SPECJALNE
KONKURS O NAGRODĘ FIRMY ABB
Do 15 listopada 2018 r. można składać wnioski do konkursu organizowanego przez koncern
ABB dla autorów obronionych prac magisterskich, inżynierskich oraz doktorskich, napisanych w
języku polskim lub angielskim m.in. z zakresu elektroenergetyki, energoelektroniki, inżynierii i
zarządzania procesami wytwarzania, zaawansowanych technologii i systemów inżynierskich.
Więcej >>>

KONKURSY NA PROJEKTY
KONKURS W RAMACH INICJATYWY CORNET
Celem Inicjatywy jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami
narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania
ze źródeł publicznych badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Budżet NCBR to
750 000 EUR. Nabór wniosków będzie trwał do 26 września br.
Więcej >>>

HORYZONT 2020
INDYWIDUALNE GRANTY WYJAZDOWE I PRZYJAZDOWE
Gdańsk, 17 lipca br. RPK PR UE na Politechnice Gdańskiej zaprasza na szkolenie, którego celem
jest zaprezentowanie możliwości pozyskiwania grantów badawczych przez indywidualnych
naukowców w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020. Rejestracja
jest otwarta do 16 lipca br.
Więcej >>>
CZY WARTO ZOSTAĆ EKSPERTEM OCENIAJĄCYM WNIOSKI W PROGRAMACH
RAMOWYCH UE?
Warszawa, 11 września br. Zostało trochę więcej niż 2 lata Horyzontu 2020 ale już ruszyły prace
nad nowym Programem Ramowym, w którym również potrzebni będą eksperci oceniający
wnioski oraz monitorujący wdrażanie poszczególnych projektów. Zaproszeni eksperci podzielą
się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami związanymi z oceną wniosków.
Więcej >>>

KONFERENCJE
EUROPEJSKIE FORUM TECHNOLOGICZNE 2018
W dniach 26-27 września w Katowicach odbędzie się Europejskie Forum Technologiczne z
udziałem międzynarodowych gości, poświęcone: technologii gospodarki zamkniętego obiegu,
produkcji środków transportu czy przemysłu 4.0.
Więcej >>>

WYDARZENIA AM
WARSZTATY „WPŁYW SECA NA PORTY MORZA BAŁTYCKIEGO - WPŁYW
OBECNYCH I PRZYSZŁYCH EMISJI DO POWIETRZA ZE STATKÓW"
Gdynia, 19 września. Wydarzenie organizowane jest w ramach realizowanego na AM projektu
"ENVISUM - Oddziaływanie na środowisko paliwa o niskiej zawartości siarki: Pomiary i strategie
modelowania". Gospodarzami wydarzenia jest Akademia Morska w Szczecinie.
Więcej >>>
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