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SPECJALNE
EUROPEJSKA AGENCJA OBRONY POSZUKUJE EKSPERTÓW
EDA poszukuje ekspertów do oceny wniosków, monitorowania realizacji działań, oceny etycznej,
kontroli i audytów. Wymagana wiedza wojskowa i doświadczenie zawodowe w określonych
obszarach.
Więcej>>>
KONKURS NA PRACE NAUKOWE Z WYKORZYSTANIEM STATYSTYKI
Do 10 listopada br. można zgłaszać propozycje do konkursu na najlepszą pracę doktorską i
magisterską wykorzystującą zaawansowane narzędzia statystyki i analizy danych zawarte w
programach z rodziny Statistica. Organizatorem konkursu jest StatSoft oraz PTSt.
Więcej >>>

KOMERCJALIZACJA
WYNIKI EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD 2017
Mimo pozyskiwania największych funduszy pomocowych spośród uprawnionych do tego krajów
UE, Polska jest umiarkowanym innowatorem (6. miejsce od końca). Szwecja wciąż liderem,
innowacyjność najszybciej rozwija się na Litwie i Malcie, w Holandii, Austrii i UK. Na świecie UE
dogania Kanadę i USA, ale jest w tyle za Koreą Płd i Japonią.
Więcej >>>

KONKURSY NA PROJEKTY
DZIAŁANIE 4.1.4 „PROJEKTY APLIKACYJNE” – ZAPOWIEDŹ KONKURSU NCBR
Konkurs kierowany jest do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Na
projekty B+R, obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub
eksperymentalne prace rozwojowe. Nabór prowadzony będzie od 18 września br.
Więcej >>>

SZKOLENIA I WARSZTATY
BEZPŁATNY PRZEWODNIK DLA NAUKOWCÓW „AMERYKA DLA
POSTDOKÓW”
Wydany przy wsparciu FNP poradnik ma zachęcić młodych naukowców do wyjazdu na staż
podoktorski do Stanów Zjednoczonych. Poradnik zawiera wiele przydatnych i praktycznych
informacji.
Więcej >>>

KONFERENCJE
BETTER OFF BLUE – BIOEKONOMIA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO
Instytut Morski w Gdańsku jako partner Sieci Współpracy SUBMARINER zaprasza na
konferencję, która odbędzie się w Berlinie w dniach 27-28 września 2017 r. Agenda na stronie.
Więcej >>>

WYDARZENIA AM
AM ZŁOŻYŁA JAKO LIDER PROJEKT DO PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020
Projekt pt. „Badania porównawcze innowacyjnych konstrukcji worka dorszowego redukujących
ilość niewymiarowych ryb przy połowach włokowych dorsza bałtyckiego” złożony został przez
zespół WN do konkursu w priorytecie 1., działanie 1.13 Innowacje naukowe lub techniczne.
Kierownikiem projektu jest prof. Piotr Nowakowski.

CIEKAWOSTKI
PRACADEMIA - PORTAL TEMATÓW PRAKTYCZNYCH PRAC DYPLOMOWYCH
Uniwersytet Warszawski odpowiada na potrzebę realizacji praktycznych prac dyplomowych
studentów w powiązaniu z firmą/instytucją. Portal gromadzi studentów, uczelnie oraz odbiorców
prac.
Więcej >>>
CZY POLSKIE PORTY MARNOTRAWIĄ UNIJNE FUNDUSZE?
W świetle raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) w latach 2000-2013 jedna
trzecia środków unijnych zainwestowanych w rozwój infrastruktury portów w całej Europie to
pieniądze wyrzucane w błoto. Dotyczy to również inwestycji w polskich portach.
Więcej >>>
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