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KONKURSY NA PROJEKTY
TRWA KONKURS W PROGRAMIE POŁUDNIOWY BAŁTYK
Do 18 grudnia trwa nabór projektów w programie Południowy Bałtyk. Wnioski można składać
m.in. w priorytecie 2.2 dotyczącym zielonych technologii oraz 3.1 w zakresie zrównoważonego
transportu. Finansowanie do 85% wartości projektu.
Więcej >>>

HORYZONT 2020
OTWARTE KONKURSY
Trwa nabór projektów w programie Horyzont 2020 w kilku ciekawych konkursach dotyczących
transportu, logistyki oraz przestrzeni kosmicznej, w tym wykorzystania systemu EGNSS. Wykaz
konkursów wraz z terminami i linkami do dokumentacji znajduje się na stronie CTTM w sekcji
HORYZONT 2020.
Więcej >>>
SZKOLENIA W POZNANIU
12-13 grudnia – Warsztaty Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? >>>
14 grudnia - Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020 >>>

POSZUKIWANIE PARTNERÓW
PUBLIKACJA OFERT PARTNERSTWA NA PORTALU DOTYCZĄCYM
HORYZONTU 2020
Zespoły badawczo-naukowe zainteresowane opublikowaniem swojej oferty partnerstwa w celu
udziału w wybranym konkursie programu Horyzont 2020 prosimy o przesłanie 5-6 zdaniowego
opisu kompetencji (w języku angielskim) wraz ze wskazaniem wybranego konkursu na adres
e.roszkowska@am.szczecin.pl. Lista wybranych konkursów dla AM znajduje się na stronie CTTM
w sekcji HORYZONT.
Więcej >>>

SZKOLENIA I WARSZTATY
WEBINARIUM “IP IN EU-FUNDED PROJECTS/HORIZON 2020”
21 listopada, on-line. Bezpłatne webinarium European Helpdesk dotyczące własności
intelektualnej w projektach finansowanych ze środków UE oraz programu Horyzontu 2020.
Wydarzenie jest bezpłatne, obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
Więcej >>>

KONFERENCJE
12 BALTIC SEA SCIENCE CONGRESS
19-23 sierpnia 2019, Sztokholm. Podczas konferencji uczestnicy dyskutować będą na temat badań
naukowych dotyczących Morza Bałtyckiego, które były prowadzone przez ostatnie 10 lat.
Zgłoszenia abstraktów artykułów do końca lutego 2019.
Więcej >>>

WYDARZENIA AM
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE „WYNALAZCZOŚĆ ZORGANIZOWANA”
Zapraszamy na szkolenie dotyczące wynalazczości zorganizowanej, które odbędzie się w dniu 20
listopada b.r. na Akademii Morskiej. Tematem szkolenia będą zasady tworzenia wynalazków w
sposób usystematyzowany. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: ctttm@am.szczecin.pl

Zapraszamy do kontaktu i konsultacji
Z pozdrowieniami
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