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SPECJALNE
CTTM ZAPRASZA NA SZKOLENIE
Szkolenie pt. „Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną” odbędzie się na Wałach
Chrobrego w sali 28 dn. 8 czerwca (piątek) w godz.: 10:30-11:30. Osoby zainteresowane
uczestnictwem prosimy o informację na cttm@am.szczecin.pl.
Więcej >>>

KOMERCJALIZACJA
DOBRE PRAKTYKI FUNDUSZY BRIDGE ALFA – PUBLIKACJA DO POBRANIA
Opracowanie przedstawia dobre praktyki funduszy VC wdrażanych w latach 2013–2015 przez
NCBR służących wsparciu procesów komercjalizacji projektów B + R i inwestycjom kapitałowym
dokonywanym na wczesnych etapach rozwoju (faza seed/start-up).
Więcej >>>

KONKURSY NA PROJEKTY
KONKURS NA MINIGRANTY NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE
Nabór trwa do 11 czerwca. Grant w wysokości do 100 tys. zł ma m.in. na celu podnieść poziom
gotowości technologicznej (TRL) wyników badań naukowych. Jest to ostatni nabór PUMu i
CIAM Sp. z o.o. w ramach projektu MareMed. Szczegóły na stronie CTT PUM.
Więcej >>>

HORYZONT 2020
SZKOLENIE RAPORT IDEALNY W HORYZONCIE
27 czerwca, Poznań, szkolenie bezpłatne, obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
Więcej >>>

SZKOLENIA I WARSZTATY
OFERTA POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNICZNEGO:
–14 czerwca br. pn. „Business Model Canvas”, czyli warsztaty o tym czym jest Model Biznesowy
wg. Alexandra Osterwaldera, oraz które z 9 elementów BMC warto przeanalizować planując swój
biznes.
– 8 i 20 czerwca br. pn. „Nowe trendy i narzędzia w edukacji dorosłych”, warsztaty dla trenerów,
menedżerów poszukujących nowych, darmowych ścieżek rozwoju osobistego, nowych trendów

oraz narzędzi do uczenia i motywowania siebie, a także innych osób.
Więcej >>>

KONFERENCJE
BALT MILITARY EXPO 2018
25-27 czerwca br., Gdańsk. Celem konferencji jest wymiana wiedzy między przemysłem i
instytucjami naukowo-badawczymi krajów nadbałtyckich w zakresie rozwiązań dot. wojskowej
techniki morskiej, bezpieczeństwa na morzu i wybrzeżach w portach i obiektach infrastruktury
krytycznej, a także w zakresie ratownictwa morskiego.
Więcej >>>
VI POLSKI KONGRES PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
24-25 września, Poznań. Wydarzenie to ponad 20 paneli dyskusyjnych, 2 dni rozmów
poświęconych najbardziej aktualnym tematom w różnych sektorach gospodarki.
Więcej>>>

WYDARZENIA AM
AM W KWARTALNIKU UPRP
W najnowszym kwartalniku urzędu patentowego RP ukazał się artykuł o działalności naukowej i
wynalazczej AM.
Więcej>>>
AM REALIZUJE 9 PROJEKTÓW NAUKOWYCH DOFINANSOWANYCH PRZEZ
UE
Projekty z programów Horyzont 2020, Era-Net, Interreg Region Morza Bałtyckiego, Południowy
Bałtyk Regionalny Program Operacyjny WZ, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
realizowane są na wydziałach: WIET (4), WN (2), WM (1) oraz z poziomu uczelni (2).
Więcej >>>
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