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SPECJALNE
PRAWIE POŁOWA POLSKICH NAUKOWCÓW ZA GRANICĄ NIE CHCE WRACAĆ
DO KRAJU
Prawie 47 proc. pracujących za granicą polskich naukowców nie planuje powrotu do kraju;
połowa spośród nich widzi korzyści z kontaktów z naukowcami z Polski, brakuje im jednak okazji
do współpracy z nimi - wynika z badania przeprowadzonego przez fundację Polonium.
Więcej >>>

KONKURSY NA PROJEKTY
MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY W NOWO WYŁONIONYCH AKCJACH COST
Od 26 listopada br. można zgłaszać swoją chęć uczestnictwa w 40 nowych akcjach COST. To
program UE, który umożliwia naukowcom tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w
Europie i poza nią. Zapewnia fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich
wymian naukowych lub innych działań sieciowych w szerokim zakresie tematów naukowych.
Więcej >>>

HORYZONT 2020
WEBINARIUM JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK DO PROGRAMU HORYZONT
5 grudnia 2018 r. odbędzie się webinarium pt. Jak napisać dobry wniosek projektowy. Seminarium
adresowane jest do beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem w konkursach z obszaru –
Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport. Obowiązkowa rejestracja do 4 grudnia do
godz. 11.00.
Więcej >>>
DZIEŃ INFORMACYJNY DOT. EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
22 stycznia 2019 r. KE organizuje dzień informacyjny, podczas którego zaprezentowane zostaną
tematy dotyczące efektywności energetycznej w konkursach przewidzianych na 2019 r. w serii
mini warsztatów. Spotkaniu towarzyszyć będzie sesja networkingowa. Otwarto już rejestrację na
to wydarzenie.
Więcej >>>

SZKOLENIA I WARSZTATY
SPOTKANIE INFORMACYJNE – NABORY W RPO WZP W 2019
12 grudnia w Szczecinie odbędzie się spotkanie informacyjne dot. harmonogramu konkursów w

2019 roku w RPO WZP 2014-20 oraz krajowych Programach Operacyjnych . Ilość miejsc jest
ograniczona. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja.
Więcej >>>
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI NT. POZYSKANIA FINANSOWANIA W RAMACH
PROGRAMÓW ERA-NET
30 listopada, Szczecin, organizator RCITT ZUT. Zgłoszenia do 29 listopada.
Więcej >>>
WARSZTATY ROZWOJU KARIERY NAUKOWEJ. NAUKOWIEC W SIECI –
PROMOCJA WIZERUNKU I DOROBKU
7 grudnia br., Poznań. Wydarzenie to kierowane jest do doktorantów i młodych naukowców,
zainteresowanych budową i promocją swojego wizerunku oraz osiągnięć naukowych. Warsztaty
poprowadzi Cezary Wojtczak, dziennikarz i menedżer. Rejestracja do 4 grudnia br.
Więcej >>>

WYDARZENIA AM
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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