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SPECJALNE
AKTUALIZACJA KRAJOWYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI
Od 1 stycznia, KIS dla branży morskiej ma numer 15 i nosi nazwę Innowacyjne
technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji
morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy.
Więcej >>>

TRANSFER WIEDZY I KOMERCJALIZACJA
PATENT A EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
Zgodnie z nową ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce, poziom naukowy
działalności naukowej będzie mierzony według trzech parametrów: artykuły naukowe,
monografie, patenty. Zapoznaj się z kryteriami uzyskania patentu na wynalazek.
Więcej >>>

KONKURSY NA B+R+I
HARMONOGRAM NABORÓW NCN NA 2019
15 marca rozpocznie się nabór w konkursach Preludium i Opus, 17 czerwca Sonata
Bis, Maestro, Uwertura. W drugiej połowie roku NCN ogłosi kolejne konkursy.
Więcej >>>
ZAPOWIEDŹ KONKURSÓW Z FUNDUSZY EOG I NORWESKICH
17 czerwca i 16 grudnia NCN ogłosi pierwsze konkursy z funduszy EOG i Norweskich
w ramach programów: GRIEG, IDEALAB i POLS.
MŁODZI INNOWACYJNI 2019 - KONKURS NA PRACĘ
Do 1 marca br. można zgłaszać do konkursu Przemysłowego Instytutu Automatyki i
Pomiarów prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie obronione po 1 stycznia
2017 r. z zakresu sterowania, automatyki i automatyzacji procesów, robotyki,
czujników i przetworników pomiarowych oraz systemów diagnostyki technicznej i
kontroli jakości.
Więcej>>>

ROZWÓJ KARIERY
KURS Z POZYSKIWANIA ENERGII Z FAL MORSKICH I OCEANICZNYCH
Akcja COST pn. WECaNet A pan-European Network for Marine Renewable Energy,
której uczestnikiem jest WM AM, zaprasza naukowców rozpoczynających karierę i
zainteresowanych tematem pozyskiwania energii z fal do uczestnictwa w kursie w
dn.18- 22 marca (miejsce: Warna). Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania
wyjazdu w wys. 500 EUR. Termin aplikowania mija 18 stycznia.
Więcej >>>

WYDARZENIA
EUROPEAN MARITIME DAY 2019
16-17 maja, Lizbona. Tematem głównym wydarzenia będzie transformacja morskiego
sektora z tradycyjnego na oparty na technologiach i łańcuchach wartości. Specjalny
akcent otrzymają badania i innowacje w zakresie oczyszczania mórz i oceanów z
plastiku.
Więcej >>>
10. FORUM STRATEGII DLA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO
12-13 czerwca, Gdańsk. Tematy Forum: starzenie się społeczeństw, migracja,
depopulacja, nowa produkcja i modele konsumenckie, mobilność społeczna i
kulturowa, kształt rynku pracy. Zaprezentowane zostaną także dotychczasowe
rezultaty Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego.
Więcej >>>
WEBINARIUM NT. KONKURSÓW SHIFT2RAIL 2019
14 stycznia od 11.00 do 12.30. Webinarium dotyczy tematów konkursowych oraz
zasad administracyjnych i finansowych naboru Shift2Rail. Wymagana rejestracja do
11 stycznia godz.: 14:00.
Więcej >>>

CIEKAWOSTKI Z LĄDU I MORZA
WODÓR JAKO NOŚNIK ENERGII
DNV GL prognozuje przyszłość wodoru, technologię wytwarzania i towarzyszący
łańcuch wartości.
Więcej >>>
ROZBUDOWA TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU
Efektem inwestycji będą o połowę większe moce w zakresie regazyfikacji, nowy
zbiornik do przechowywania surowca oraz możliwość załadunku kontenerów ISO i
cystern kolejowych.
Więcej >>>

INFORMACJE CTTM
WYNALAZKI I PROJEKTY AM - PUBLIKACJE CTTM
Zachęcamy do zapoznania się z wynikami analizy działalności naukowej i
wynalazczej AM w ostatnich 10 latach.
Wynalazki>>>
Projekty>>>

Zapraszamy do kontaktu
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