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KOMERCJALIZACJA
WARSZTATY ALFA SCHOOL DLA NAUKOWCÓW
Warszawa, 13-14 listopada. Uczestnicy otrzymają wiedzę z zakresu budżetowania, wystąpień
publicznych, własności intelektualnej w spółce kapitałowej oraz kształtu umowy inwestycyjnej.
Będą mieć też możliwość spotkania przedstawicieli Funduszy VC. Uczestnictwo bezpłatne. Dla
naukowców posiadających wyniki działalności B+R i myślących o ich komercjalizacji.
Więcej >>>

KONKURSY NA PROJEKTY
ATTRACT – KONKURS NA WSPÓŁPRACĘ NAUKI I PRZEMYSŁU
1 sierpnia br. ogłoszony został konkurs na sfinansowanie przełomowych projektów w zakresie
pionierskich technologii obrazowania i czujników. Zaproszenie do składania wniosków
skierowane jest do naukowców, przedsiębiorców i firm. Budżet konkursu wynosi 17 milionów
euro. Termin 31 października br.
Więcej >>>

HORYZONT 2020
HORIZON 2020 TRANSPORT VIRTUAL INFO DAY – MATERIAŁY
Komisja Europejska udostępniła materiały z wczorajszego wirtualnego dnia informacyjnego na
temat konkursów w obszarze z TRANSPORT. Wszystkie osoby zainteresowane ostatnimi
konkursami w Horyzoncie 2020 w tym obszarze maja możliwość zapoznania się ze szczegółami.
Więcej >>>

DZIEŃ INFORMACYJNY POŚWIĘCONY KONKURSOM: TRANSPORTU
AUTONOMICZNEGO ORAZ ELEKTROMOBILNOŚCI W H2020
27 listopada, Warszawa. Zaplanowano omówienie: jak przygotować dobry wniosek, jak nawiązać
współpracę europejską, o sprawach finansowych i wynagrodzeniach w H2020. Przewidziano
również możliwość krótkich (max. 3 min.) prezentacji pomysłów projektowych związanych z
tematyką konkursową oraz profili instytucji zainteresowanych uczestnictwem w w/w konkursach.
Więcej >>>

SZKOLENIA I WARSZTATY
PROJEKT NAUKOWIEC II – ROZWÓJ KARIERY NAUKOWEJ. MOŻLIWOŚCI DLA
DOKTORANTÓW I MŁODYCH NAUKOWCÓW
15 listopada, Poznań. Tematyka wydarzenia obejmuje m.in. możliwości stypendialne oferowane
przez organizacje i programy wspierające rozwój naukowy [NAWA , NCN, FNP czy Horyzont
2020], planowanie rozwoju kariery naukowej czy doświadczenia badaczy, którzy mają już za sobą
sukcesy stypendialne i projektowe.
Więcej >>>

KONFERENCJE
IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA INTERDYSCYPLINARNA EUREKA
9-10 stycznia 2019, Międzynarodowe Centrum Konferencyjne Krzyżowa k/o Wrocławia. Celem
konferencji jest integracja środowiska naukowego oraz stworzenie platformy do budowy
interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Podczas wydarzenia można zaprezentować prace
naukowo-badawcze, a także prace przeglądowe o charakterze naukowym. Uczestnictwo płatne.
Więcej >>>

WYDARZENIA AM
CTTM ZAPRASZA NA SZKOLENIA
Wynalazczość usystematyzowana, zarządzanie projektami międzynarodowymi oraz prezentacja
ostatnich konkursów na projekty dla branży morskiej w Horyzoncie 2020 to tematy
proponowanych szkoleń. Sprawdź terminy i weź udział.
Więcej >>>
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