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SPECJALNE
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO NA 2021-2027
Jak rysuje się budżet dla Polski na kolejny okres programowania funduszy UE.
Więcej >>>

TRANSFER WIEDZY I KOMERCJALIZACJA
ZACHODNIOPOMORSKIE UCZELNIE BUDUJĄ INFRASTRUKTURĘ DO
TRANSFERU WYNIKÓW B+R DO BIZNESU
AM, PK, ZUT i US otrzymają środki z Regionalnego Programu Operacyjnego WZ
2014-2020 na budowę specjalistycznej aparatury, która będzie wykorzystywana do
współpracy z biznesem i transferu wyników prac badawczo-rozwojowych.
Więcej >>>

KONKURSY NA B+R+I
KONKURS NA PROJEKTY APLIKACYJNE W PO IR
NCBR ogłosił konkurs w ramach poddziałania 4.1.4 na projekty aplikacyjne, czyli na
projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe
realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców.
Nabór trwa do 30 kwietnia.
Więcej >>>
ZMIANY W KONKURSIE „SZYBKA ŚCIEŻKA”
W kolejnych naborach konkursu PO IR „Szybka ścieżka” dopuszczony będzie udział
konsorcjów składających się z przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych, z
zastrzeżeniem, że liderem projektu musi być firma. Do tej pory uczelnie mogły
występować w projektach tylko w charakterze podwykonawcy. Najbliższy konkurs
ogłoszony zostanie 28 lutego 2019.

ROZWÓJ KARIERY
WARSZTATY Z PISANIA WNIOSKÓW DO HORYZONTU 2020
21-22 marca, Poznań. Uczestnictwo bezpłatne.
Więcej >>>

WYDARZENIA
KONFERENCJA PROGRAMU INTERREG – BALTIC SEA REGION
9-10 kwietnia, spotkanie odbędzie się Lubece (Niemcy), a dotyczyć będzie efektów
programów osiągniętych w trakcie realizacji ponad 100 projektów, angażujących
ponad 1000 partnerów, za 300 mln EUR. Trwa rejestracja na wydarzenie.
Więcej >>>
KONFERENCJA NAUKOWA TYGIEL 2019
23-24 marca, Lublin. Temat konferencji: „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”.
Rejestracja do 19 lutego. Do 26 lutego organizatorzy czekają na streszczenia
artykułów. Uczestnictwo za odpłatnością.
Więcej >>>

CIEKAWOSTKI Z LĄDU I MORZA
93 LATA POLSKIEJ HYDROGRAFII
19 lutego w godz. 09:00-14:00 Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej organizuje
dzień otwarty. Będzie można m.in. poznać stanowiska pracy związane z produkcją
map elektronicznych, zapoznać się z procesem opracowania publikacji nautycznych i
funkcjonowaniem bazy danych batymetrycznych oraz obiektów podwodnych.
Więcej >>>

INFORMACJE CTTM
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ
26 lutego (wtorek), godz. 9:30, sala 28 na Wałach Chrobrego. Podczas szkolenia
omówimy m.in. formy komercjalizacji, zasady dotyczące patentów, skutki braku
ochrony w przypadku publikowania wyników, skutki zawierania umów o wspólności
patentu z innymi podmiotami. Chęć udziału prosimy zgłaszać na
cttm@am.szczecin.pl.

Zapraszamy do kontaktu
Z pozdrowieniami
zespół CTTM

