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SPECJALNE
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO GRUP ROBOCZYCH DS. KRAJOWEJ
INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI
Nabór prowadzi Ministerstwo Rozwoju do m.in. KIS 20 - Innowacyjne technologie morskie w
zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz
logistyki opartej o transport morski i śródlądowy. Deadline 17 lipca br.
Więcej >>>
PRZEDŁUŻENIE NABORU EKSPERTÓW DO OPRACOWANIA PROJEKTU
STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC
ROZWOJOWYCH „INFOSTRATEG”
NCBiR poszukuje ekspertów do opracowania propozycji projektu strategicznego programu badań
naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i
mechatroniczne - INFOSTRATEG”. Nabór przedłużony do odwołania.
Więcej >>>
OGÓLNOPOLSKI SYSTEM MONITOROWANIA EKONOMICZNYCH LOSÓW
ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH
ELA powstała z połączenia ZUS-u i POL-ON System Informacji o Nauce i Szkolnictwie
Wyższym. To ulepszone i, jak zapewniają przedstawiciele resortu nauki, jedne takie na świecie
narzędzie, które pomoże maturzystom w planowaniu kariery.
Więcej >>>

KOMERCJALIZACJA
WYKORZYSTANIE LICENCJI PRÓBNYCH W PRAKTYCE
Licencje te pozwalają na minimalizowanie ryzyka związanego z porażką komercjalizacji poprzez
podjęcie próby wykorzystania dobra w celu przetestowania go w warunkach praktycznych i na tej
podstawie podjęcie decyzji o możliwości jego dalszego zastosowania w warunkach komercyjnych.
Więcej >>>

KONKURSY NA PROJEKTY
NOWE TERMINY NABORÓW PROJEKTÓW INTERREG VA W 2017 ROKU
AM może wziąć udział w konkursie jako typ beneficjenta: „Instytucje edukacyjne, szkoły wyższe,
pozostałe podmioty naukowe i edukacyjne”. Projekty muszą być realizowane w konsorcjach (co
najmniej po 1 partnerze z Polski i Niemiec i co najmniej 1 z nich musi być z obszaru wsparcia).
Więcej >>>

PRZYPOMINAMY O TRWAJĄCYCH KONKURSACH:
RPO WZP, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw - Małe projekty B+R – do 31.08 br.
PO IR "Regionalne Agendy Naukowo Badawcze" – do 12.09 br.
Konkurs Forum Akademickiego na artykuł popularnonaukowy – do 11.09 br.
Więcej >>>

POSZUKIWANIE PARTNERÓW
WEBINARIA ERA-NET SMART GRIDS PLUS
Uczestnicy webinariów będą mogli uzyskać informacje na temat założeń i harmonogramu
konkursu, możliwości i narzędzi poszukiwania partnerów, jak również zasad aplikowania o
dofinansowanie. Webinaria odbędą się w terminach:
o 12 lipca 2017 r., godz. 15:00-16:00 CET
o 14 września 2017 r., godz. 15:00-16:00 CET
o 12 października 2017 r., godz. 15:00-16:00 CET
Więcej >>>

KONFERENCJE
CYBER SECURITY SYMPOSIUM NIAS 2017 W MONS (BELGIA)
NATO Communications and Information Agency (NCIA) organizują w dniach 17–19
października br. sympozjum, które ma rozwinąć współpracę pomiędzy NATO, sferą rządową,
przemysłem i ośrodkami naukowo-badawczymi w aspektach bezpieczeństwa cybernetycznego.
Więcej >>>

CIEKAWOSTKI
POLSKA PODJĘŁA WSPÓŁPRACĘ Z TOWARZYSTWEM MAXA PLANCKA
Zapowiadana współpraca została przypieczętowana porozumieniem o współpracy podpisanym 4
lipca. W Polsce powstanie 10 centrów doskonałości Discouri, które umożliwią ściągnięcie
wybitnych naukowców-liderów, którzy zorganizują tutaj swoje zespoły badawcze.
Więcej>>>
KRAJOWA LIGA INNOWACJI
Projekt prowadzony jest przez Instytut Sobieskiego i kierowany do sektora MŚP oraz instytucji z
obszaru B+R. W ramach projektu analizowane będą takie dane jak: nakłady B+R, zatrudnienie w
obszarze B+R, otrzymane patenty, eksport, innowacyjne produkty/usługi.
Więcej >>>

Zapraszamy do kontaktu i konsultacji
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