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KONKURSY NA PROJEKTY
POLSKO-IZRAELSKI KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE
NCBIR ogłosił nabór na projekty B+R, w których uczestniczą polskie i izraelskie podmioty.
Środki mogą być przeznaczone na badania aplikacyjne lub prace rozwojowe, których wynikiem
będą rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski,
Izraela i Europy z dowolnego obszaru tematycznego. Nabór trwa do 15 stycznia, budżet
programu dla polskich instytucji to 2 mln zł.
Więcej >>>

HORYZONT 2020
UDZIAŁ POLSKI W PROJEKTACH HORYZONT MA WZROSNĄĆ DO 3%
MNISW postawiło za cel wzrost udziału beneficjentów polskich w budżecie programu Horyzont
2020 oraz Horyzont Europa z 1% do 3% wartości całego programu. Przełoży się to m.in. na
parametryzację uczelni. Tylko w przypadku programów ramowych przyznawane będę punkty za
bycie partnerem w projekcie. W przypadku innych programów międzynarodowych punktowany
będzie tylko występowanie w roli lidera projektu.
Więcej >>>
PROGRAM HORYZONT EUROPA 2021-202
Planowany budżet nowego programu Horyzont Europa ma wynieść ok. 100 mld EUR. Wsparcie
kierowane będzie m.in. dla projektów zajmujących się następującymi problemami i wyzwaniami:
technologie kwantowe (quantum), walka z rakiem (cancer beating), czyste oceany (healthy land),
czyste miasta (clean cities), zrównoważona ziemia (sustainable land)
Więcej >>>
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W PROJEKTACH – OCHRONA I OBRÓT ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMU HORYZONT 2020
26 listopada br., Warszawa. Szkolenie skierowane jest do naukowców biorących udział w
projektach badawczych finansowanych ze środków programu H2020 oraz pracowników
administracji instytucji naukowych odpowiedzialnych za zarządzanie projektami badawczymi oraz
własnością intelektualną w projektach badawczych UE. Trwa rejestracja.
Więcej >>>
DZIEŃ INFORMACYJNY: TEMATYKA TRANSPORTU AUTONOMICZNEGO I
ELEKTROMOBILNOŚCI W OSTATNICH 2 LATACH PROGRAMU H2020
27 listopada b., Warszawa. Spotkanie poświęcone konkursom przewidzianym na 2019 rok oraz
tematom na rok 2020. W agendzie przewidziano również możliwość krótkich (max. 3 min.)

prezentacji pomysłów projektowych związanych z tematyką konkursową. Zgłoszenia
przyjmowane będą do 23 listopada br.
Więcej >>>

SZKOLENIA I WARSZTATY
KRÓTKOTERMINOWE WIZYTY NAUKOWE
Akcja WECANet, w której uczestniczy AM, zaprasza osoby zainteresowane energetyką
odnawialną z ukierunkowaniem na fale morskie i oceaniczne do realizacji swych zagranicznych
wizyt naukowych ze środków WECANet. Termin aplikowania mija 3 grudnia.
Więcej >>>
WEBINARIUM ELSEVIER – DBAŁOŚĆ O ZDROWIE BADACZA
23 listopada, bezpłatne webinarium jak dbać o swoje dobre samopoczucie podczas prowadzenia
badań, jak nie stracić motywacji oraz pokonać wątpliwości rodzące się podczas prowadzonych
prac. Webinarium poprowadzi Hugh Kearns, dyrektor ThinkWell.
Więcej >>>
WARSZTATY PN. „EURAXESS - PORTAL MOBILNYCH NAUKOWCÓW:
GRANTY, STYPENDIA, OFERTY PRACY”
29 listopada br., Szczecin. Zaprezentowane zostanie działanie portalu mobilnych naukowców –
EURAXESS: zakładania konta, wyszukiwania ofert pracy oraz ofert stypendialnych, a także
zasady tworzenia naukowego CV. Forma spotkania będzie interaktywna, dlatego niezbędne będzie
posiadanie własnego komputera mobilnego. Rejestracja jest otwarta do 26 listopada br.
Więcej >>>

WYDARZENIA AM
SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW AM
20 listopada odbyło się całodzienne szkolenie pn. „Wynalazczość usystematyzowana”, które
kierowane było do pracowników, doktorantów i studentów Akademii Morskiej w Szczecinie.
W spotkaniu wzięło udział 13 osób.
CTTM ZAPRASZA NA SZKOLENIE
Zapraszamy na ostatnie w tym roku szkolenie z zarządzania projektami w AM, które odbędzie się
4 grudnia. Szczególnie zapraszamy członków zespołów realizujących projekty po raz pierwszy lub
zainteresowanych podjęciem się realizacji projektu w najbliższej przyszłości. Zgłoszenia
uczestnictwa na cttm@am.szczecin.pl.
Więcej >>>
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