BIULETYN CTTM 03 PAŹDZIERNIKA 2018 nr 38/(214)/2018

SPECJALNE
UDZIAŁ POLSKI W HORYZONCIE EUROPA W 2027 SIĘGNIE 3 PROC.
Minister nauki zadeklarował wzrost udziału Polski w kolejnym programie ramowym – Horyzont
Europa. Motywuje do tego fakt, że obecnie ujemne saldo między środkami uzyskanymi przez
Polskę a wkładem Polski w finansowanie Horyzontu 2020 szacuje się na ponad 7 mld zł.
Deklaracja ministra znajdzie odbicie w algorytmie przyznawania środków uczelniom.
Więcej >>>

KONKURSY NA PROJEKTY
SEED FUNDING DLA PROJEKTÓW REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO
Instytut Szwedzki jesienią uruchomi nabór na tzw. seed funding, z którego można sfinansować
przeprowadzenie badania pilotażowego, tworzenie nowych sieci, poszerzanie i wzmacnianie
istniejących sieci, przygotowanie wniosku o dofinansowanie do konkursu w ramach Regionu
Morza Bałtyckiego. Główny beneficjent seed funding musi pochodzić ze Szwecji, a partnerzy z
pozostałych krajów Regionu.
Więcej >>>
MŁODZI INNOWACYJNI DLA PGNIG 2018
IV edycja konkursu, skierowanego do studentów, doktorantów oraz młodych naukowców, który
ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów i pomysłów z obszarów działalności Grupy
Kapitałowej PGNiG (m.in. robotyka i sztuczna inteligencja czy nowe zastosowanie paliw
gazowych). Pula nagród indywidualnych w konkursie i 30 000 zł. Zgłoszenia do 31 października
Więcej >>>
TRWA NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE BAŁTYK POŁUDNIOWY
Konkurs potrwa do 18 grudnia 2018 roku. Wnioski można składać m.in. w następujących
obszarach tematycznych: rozwój zielonych technologii (działanie 2.2) oraz rozwój usług
transportowych (działanie 3.1).
Więcej >>>

HORYZONT 2020
ZOSTAŃ EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Bezpłatne warsztaty. Szczecin, 5 października w RCIiTT ZUT. Wymagana rejestracja. Dla osób
zainteresowanych pracą jako ekspert Komisji Europejskiej oceniający wnioski w programach
ramowych typu Horyzont 2020, Horyzont Europa.
Więcej >>>

SZKOLENIA I WARSZTATY
PAKIET SZKOLEŃ Z UMIEJĘTNOŚCI OKOŁOBIZNESOWYCH
Proponuje Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Najbliższe szkolenie pt. Customer
discovery, odbędzie się 10 października w Warszawie. Wszystkie szkolenia dedykowane
naukowcom, innowatorom, startupowcom oraz przedstawicielom firm, którzy mają produkt lub
pomysł oraz którzy wciąż dopracowują swój model biznesowy.
Więcej >>>
ENGLISH IN ACADEMIA – BEZPŁATNE WARSZTATY DLA NAUKOWCÓW
Do 8 października trwa nabór zgłoszeń dla młodych naukowców na bezpłatne warsztaty
organizowane przez Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. Program
zakłada zapoznanie się z zasadami anglosaskiego dyskursu akademickiego oraz przećwiczenie
różnych form pisania i przemawiania w języku angielskim w kontekście działalności naukowej.
Więcej >>>

KONFERENCJE
VII KONGRES E(X)PLORY: "MENTORING. CZY KAŻDY UCZEŃ POTRZEBUJE
MISTRZA?"
24-25 października, Gdynia. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.
Wymagana rejestracja.
Więcej >>>

WYDARZENIA AM
NOWY PROJEKT Z PO RYBACTWO I MORZE
AM rozpoczyna realizację kolejnego projektu pt. Badania porównawcze innowacyjnych
konstrukcji worka dorszowego redukujących ilość niewymiarowych ryb przy połowach
włokowych dorsza bałtyckiego. Kierownik: dr hab. inż. Piotr Nowakowski. Realizator: WN.
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