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SPECJALNE
NABÓR EKSPERTÓW W RAMACH POIR 2014-2020
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi nabór kandydatów na ekspertów w ramach POIR
2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”. Nabór
kandydatów trwać będzie do 2 października 2018 r. do godz. 16:00.
Więcej >>>

KONKURSY NA PROJEKTY
KOLEJNY NABÓR W PROGRAMIE POŁUDNIOWY BAŁTYK 2014-2020
Od 1 października do 18 grudnia będzie można składać wnioski o dofinansowanie. Środki
finansowe mogą otrzymać międzynarodowe przedsięwzięcia wspierające zielone technologie,
zrównoważony transport, rozwój umiejętności pracowników lub współpracę instytucji.
Więcej >>>
PROGRAM START – STYPENDIA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW
Od 25 września, do końca października trwa nabór wniosków na stypendium dla najzdolniejszych
młodych badaczy. Mogą się o nie ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki,
którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż.
Więcej >>>

HORYZONT 2020
HORIZON 2020 TRANSPORT VIRTUAL INFO DAY
Transmisja online 23 października w godz. 9:30 - 13:30, podczas której pracownicy Komisji
Europejskiej zaprezentują obszary programu Horyzont 29020: Mobility for growth, Automated
road transport, Green vehicles, Next generation batteries. Wymagana wcześniejsza rejestracja.
Więcej >>>
PRZYPOMINAMY O OTWARTYCH KONKURSACH W OBSZARZE TRANSPORT
Konkursy 2-etapowe z terminem styczniowym dla 1. etapu w tematyce:
1) transport ładunków drogą wodną, zrównoważona infrastruktura i innowacyjne jednostki
pływające;
2) innowacyjne zastosowanie dronów w celu zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie;
3) zintegrowany transport multimodalny, niskoemisyjne systemy logistyczne i transportu towarów;
4) napęd nowej generacji w transporcie wodnym;
5) modernizacja infrastruktury transportowej w celu monitorowania hałasu i emisji;
6) Rozwiązania logistyczne odpowiadające wymaganiom gospodarki "na żądanie" (on demand

economy) oraz niskoemisyjnym operacjom logistycznym.
Więcej >>>

POSZUKIWANIE PARTNERÓW
PARTNER SEARCH W KAŻDYM TEMACIE KONKURSOWYM
Oficjalny portal H2020, Participant Portal, wprowadził opcję publikacji oferty instytucji
zainteresowanej uczestnictwem w danym konkursie bezpośrednio pod ogłoszeniem
konkursowym. Zespoły zainteresowane opublikowaniem oferty do konkursu z konta AM
prosimy o kontakt z CTTM.

SZKOLENIA I WARSZTATY
SZKOLENIE DLA MENADŻERÓW BADAŃ NAUKOWYCH
W dniach 5-7 grudnia 2018 r. w Brukseli odbędzie się bezpłatne szkolenie dla pracowników szkół
wyższych zajmujących się zarządzaniem projektami europejskimi, głównie z Horyzontu, ale nie
tylko. Organizuje je Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN. Zgłoszenia (w tym CV w języku
angielskim) należy przesyłać do dnia 12 października 2018 r. do godz. 15:00.
Więcej >>>
WARSZTATY DLA INNOWATORÓW Z DEFINIOWANIA POTENCJALNYCH
KLIENTÓW I ICH POTRZEB
10 października, Warszawa. Warsztaty kierowane są do naukowców, innowatorów, startupowców
oraz przedstawicieli firm, którzy mają produkt lub pomysł, oraz którzy wciąż dopracowują swój
model biznesowy. Rejestracja trwa do 4 października. Warsztaty są bezpłatne.
Więcej >>>

KONFERENCJE
SMART UP – ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I
INNOWACJI
3-4 października, Szczecin, Netto Arena. Wydarzenie złożone z dyskusji panelowych i
warsztatów. Uczestnictwo bezpłatne, wymagana rejestracja. Liczba miejsc ograniczona.
Więcej >>>
KONFERENCJA - JAK SKUTECZNIE TWORZYĆ STRATEGIE B+R W POLSKIM
PRZEMYŚLE?
9 października, Warszawa. Podczas organizowanej przez KPK PB UE konferencji odbędzie się
sesja „Top 500 Affiliates Brokerage Event”, której celem jest przedstawienie firmom technologii
opracowanych przez naukowców oraz nawiązanie relacji z brokerami technologii, którzy
współpracują z uczelniami. Trwa rejestracja.
Więcej >>>
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