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KONKURSY NA PROJEKTY
TRWA KONKURS W RPO WZ NA PROJEKTY Z FIRMAMI
Do 2 marca trwa nabór na projekty B+R przedsiębiorstw, w których partnerem może być
jednostka naukowa – Działanie 1.1 typ 2.
Więcej >>>
EEA AND NORWAY GRANTS FUND FOR REGIONAL COOPERATION
W ramach Funduszy Norweskich uruchomiono całkowicie nowy mechanizm finansowy,
poświęcony transgranicznej współpracy regionalnej i transnarodowej w obszarach: innowacje,
badania, edukacja i konkurencyjność, środowisko, energia, gospodarka niskoemisyjna, inne.
Alokacja to 15 mln EUR. Termin składania wstępnych propozycji projektowych to 1 lipca br.
Więcej >>>
INICJATYWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE PROJEKTÓW
TRANSGRANICZNYCH
Do 30 kwietnia br. trwa nabór na konkurs otwarty pn. „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i
spójności w regionach przygranicznych UE". Projekty mogą dotyczyć np. ujednolicenia norm
prawnych, czy pokonywania przeszkód natury administracyjnej. Dofinansowanie do 20 tys. EUR.
Więcej >>>

HORYZONT 2020
DYSKUSJE KE NAD NOWYM PROGRAMEM RAMOWYM
W Komisji Europejskiej ścierają się pomysły dot. 9 Programu Ramowego. Wśród nich jest m.in.
utworzenie agencji dla przełomowych innowacji oraz wzmocnienie części programu związanej z
upowszechnianiem doskonałości.
Więcej >>>
TRWAJĄCE KONKURSY W OBSZARZE TRANSPORTU
 Wsparcie dla wydarzeń rozpowszechniających wyniki badań w zakresie transportu, typ
projektu: akcja koordynująco-wspierająca (CSA) nabór do 4 kwietnia, więcej >>>
 Zmiany demograficznej oraz udział kobiet w transporcie, typ projektu: badawczoinnowacyjny, nabór do 4 kwietnia, więcej >>>
 Budowa platform open-science dot. badań w zakresie transportu, typ projektu: akcja
koordynująco-wspierająca (CSA) nabór do 4 kwietnia, więcej >>>
 Pozostałe konkursy w obszarze Mobility for growth >>>

PODSUMOWANIE TRZECH LAT PROGRAMU HORYZONT 2020
Komisja Europejska wydała broszurę pt. „Horizon 2020 in full swing. Three years on. Key facts
and figures 2014-2016” zawierającą podsumowanie okresowej ewaluacji programu. Publikacja
przedstawia najważniejsze osiągnięcia programu w latach 2014-2016.
Więcej >>>

SZKOLENIA I WARSZTATY
INFODAY PROGRAMU COST
27 lutego, Warszawa - dzień informacyjny programu COST - Europejskiego Programu
Współpracy Naukowo-Technicznej wspierającego współpracę pomiędzy badaczami, inżynierami,
naukowcami oraz przedstawicielami MŚP z Europy. Konieczna wcześniejsza rejestracja.
Więcej >>>
SZKOLENIE DLA MENADŻERÓW BADAŃ NAUKOWYCH
Biuro Promocji Nauki PAN PolSCA w Brukseli zaprasza na kolejną edycję szkolenia dla
menedżerów badań naukowych – „V4 Training”. Jest ono przeznaczone m.in. dla pracowników
szkół wyższych z Polski. Kwalifikacja na szkolenie odbywać się będzie na podstawie przesłanego
CV oraz listu motywacyjnego. Nabór prowadzony jest do 2 marca br.
Więcej >>>

KONFERENCJE
KONFERENCJA „KSZTAŁTOWANIE POTENCJAŁU RYNKU DLA PRZEMYSŁU
4.0” W RAMACH EUROPEAN INDUSTRY WEEK
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza na konferencję, podczas której
podsumowane zostaną dotychczasowe działania resortu dotyczące tworzenia rozwiązań oraz
kompetencji na potrzeby cyfrowej transformacji polskiego przemysłu. Rejestracja do 15 lutego br.
Więcej >>>

WYDARZENIA AM
CTTM ZAPRASZA NA SZKOLENIE
Temat: zasady realizacji projektów finansowanych z programów Horyzont 2020 oraz
ERA-NET. 28 lutego (środa), Wały Chrobrego, sala 28, godz: 10:30-11:30. Osoby
zainteresowane uczestnictwem prosimy o informacje na adres cttm@am.szczecin.pl.
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