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SPECJALNE
OSTATNIA TRANSZA ŚRODKÓW PROGRAMU HORYZONT 2020
2 lipca 2019 r. KE ogłosiła budżet na rok 2020 na ostatnią i największą roczną
transzę – 11 mld euro. Program Prac dla H2020 zakłada wsparcie obszarów
dotyczących m.in. zmiany klimatu, czystej energii, tworzyw sztucznych oraz
przyszłego krajobrazu badawczo-innowacyjnego poprzez przygotowanie gruntu pod
kolejny program ramowy (2021-2027) Horyzont Europa.
Więcej >>>

KONKURSY NA B+R+I
GRANTY MNISW NA WKŁAD WŁASNY W PROJEKCIE MIĘDZYNARODOWYM
MNiSW dofinansuje do 90% wkład własny do projektu obejmującego badania
naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanego ze środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanego we współpracy z
partnerami zagranicznymi. Nabór wniosków ruszył 15 lipca i jest ciągły.
Więcej >>>
ALPHORN – KONKURS NA PROJEKTY POLSKO-SZWAJCARSKIE
Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z
25 paneli NCN. Są to środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia
dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowobadawczej oraz na inne wydatki niezbędne do realizacji projektu. Wniosek wspólny
jest składany do 1 października, a wniosek krajowy najpóźniej do 8 października.
Więcej >>>

ROZWÓJ KARIERY
LIPCOWY WYKAZ GRANTÓW I STYPENDIÓW
Portal Euraxess opublikował najnowsze oferty grantów na badania i stypendiów
zagranicznych dla doktorantów i pracowników naukowych.
Więcej >>>
WEBINARIA WEB OF SCIENCE
Tworzenie raportów cytowań i indeks Hirscha – 25 lipca, 10:00-11:00
Jak poprawić brakujące cytowania i błędy w rekordach w Web of Science? – 30 lipca,
10:00-11:00
Web of Science – personalizacja – 6 sierpnia, 10:00-11:00

WYDARZENIA
ZBLIŻA SIĘ MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI
Szczecin, 5-6 września. Inicjatywa trójmorza, współpraca portów, bezpieczeństwo w
branży morskiej, przemysł stoczniowy, żegluga, kształcenie kadr oraz wykorzystanie
nowych technologii takich jak 5G, blockchain i sztuczna inteligencja to niektóre
tematy kongresu. Uczestnictwo płatne, wymagana rejestracja.
Więcej >>>

CIEKAWOSTKI Z LĄDU I MORZA
POLSKI SATELITA DO ŚLEDZENIA STATKÓW
Projekt SAT-AIS-PL realizowany jest przez polskie konsorcjum na zlecenie
Europejskiej Agencji Kosmicznej. Powstała już architektura systemu, a w 2020 r.
powstanie prototyp i następnie właściwy satelita. Kolejna faza obejmie wystrzelenie
rakiety, która wyniesie satelitę na orbitę.
Więcej >>>
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