BIULETYN CTTM 27 MARCA 2019 nr 12/(237)/2019

SPECJALNE
HORYZONT EUROPA 2021-2027 BĘDZIE MIAŁ BUDŻET 100 MLD EURO
Następca Horyzontu 2020 – Horyzont Europa, wystartuje już 1 stycznia 2021 r. z
budżetem 100 mld euro przeznaczonym na badania naukowe i innowacje w UE.
Komisja Europejska rozpoczyna przygotowanie wdrożenia programu Horyzont
Europa, aby przed 1 stycznia 2021 r. opublikować pierwsze projekty programów
pracy określające zakres tematyczny oczekiwanych projektów.

TRANSFER WIEDZY I KOMERCJALIZACJA
PUBLIKACJE O WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Czym jest własność intelektualna, ochrona wynalazków w Polsce, ochrona własności
przemysłowej w pigułce to publikacje Urzędu Patentowego RP, z którymi powinien
zapoznać się każdy, kto poszukuje informacji o tym, co zawiera się pod pojęciem
własności intelektualnej i tego jak ją chronić prawnie.
Więcej >>>

KONKURSY NA B+R+I
OTWARTO KONKURS NA PROJEKTY DOT. NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW
W programie M.ERA-NET otwarto konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z
zakresu technologii materiałowych (od 1 do 8 TRL). Do 18 czerwca wnioski (w 1 fazie
wstępnej) składać mogą międzynarodowe konsorcja, w skład których mogą wchodzić
firmy oraz jednostki naukowe.
Więcej >>>
ZAPOWIEDŹ KONKURSU NA MAŁE BONY W RPO WZ 2014-2020
29 marca Urząd Marszałkowski WZ ogłosi konkurs dla firm na tzw. małe bony na
innowacje umożliwiające zakup od jednostki naukowej usługi B+R związanej z
opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu/usługi bądź jego przetestowaniem.
Po raz pierwszy maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 200 tys. zł, a wydatki
mogą objąć dodatkowo koszty wdrożenia. Nabór w rundach, od 2 maja do 31
grudnia.

ROZWÓJ KARIERY
SHIFT2RAIL – ZOSTAŃ EKSPERTEM OCENIAJĄCYM
Program Shift2Rail poszukuje ekspertów oceniających projekty zgłoszone do

konkursów o dofinansowanie w tym programie. Poszukiwani specjaliści, poza dobrą
znajomością angielskiego, posiadają wiedzę z zakresu transportu kolejowego. Nabór
w trybie ciągłym.
Więcej >>>
WARSZTATY FINANSE W HORYZONCIE 2020
16 kwietnia, Poznań. Warsztaty dla osób zainteresowanych kwestiami finansowymi w
projektach realizowanych z programu Horyzont 2020. Uczestnictwo bezpłatne,
wymagana rejestracja (do 12.04).
Więcej >>>

WYDARZENIA
ZBLIŻA SIĘ MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA O ŻEGLUDZE
ŚRÓDLĄDOWEJ
16-17 maja, Szczecin. Organizator: WIET AM i Zachodniopomorski Klaster Morski.
Uczestnictwo odpłatne, wymagana rejestracja.
Więcej >>>

CIEKAWOSTKI Z LĄDU I MORZA
USTAWA O ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ
Akt ma wpłynąć na podniesienie poziomu polskich standardów bezpieczeństwa w
żegludze śródlądowej i ujednolicenie systemu wymagań technicznych dla statków
żeglugi śródlądowej.
Więcej >>>
TRENDY TECHNOLOGICZNE 2019
Opracowanie Deloitte. Dostęp do dokumentu po zalogowaniu.
Więcej >>>

INFORMACJE CTTM
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
Bionika, biomimetyka i biomimikra - wynalazczość inspirowana naturą.
Prezentacja najciekawszych rozwiązań i wynalazków opartych o rozwiązania
występujące w przyrodzie. 18 kwietnia (czwartek), godz. 9:00-14:00, Sala Senatu.
Zapisy na cttm@am.szczecin.pl. Udział z własnym laptopem.
Więcej >>>

Zapraszamy do kontaktu
Z pozdrowieniami
zespół CTTM

