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SPECJALNE
HORYZONT EUROPA – ZARYS PRZYSZŁEGO PROGRAMU (2021 – 2027)
Nowy Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ma zastąpić
Horyzont 2020. KE zaproponowała budżet Programu na 100 miliardów euro. Program
będzie opierał się na 5 misjach dla kluczowych wyzwań, tj. nowotwory, zmiany
klimatu, zdrowe oceany, miasta neutralne dla klimatu oraz zdrowa gleba i żywność.
Więcej >>>

KONKURSY NA B+R+I
GRIEG - TRWA KONKURS NCN Z FUNDUSZY NORWESKICH
GRIEG to jeden z trzech konkursów finansowanych z funduszy norweskich i funduszy
EOG na lata 2014–2021 w ramach programu „Badania”. Projekty polsko-norweskie
mogą ubiegać się o dofinansowanie na badania podstawowe maksymalnie do 1,5
mln euro. Konkurs przewiduje koszty pośrednie 25% wnioskowanych środków z
wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. Deadline 28 października.
Więcej >>>
POLNOR – ZAPOWIEDŹ KONKURSU NCBR Z FUNDUSZY NORWESKICH
23 września NCBR ogłosi konkurs dla organizacji badawczych i przedsiębiorców na
projekty polsko-norweskie obejmujące badania stosowane. Maksymalna kwota
dofinansowania to 1,5 mln euro. Wśród dofinansowanych obszarów: Energy,
transport and climate. Deadline: grudzień br.
Więcej>>>
ZAPOWIEDŹ KONKURSÓW NCN
Już w I połowie września NCN ogłosi kolejną edycję konkursów OPUS, PRELUDIUM
i SONATA.

ROZWÓJ KARIERY
RAPORTOWANIE I AUDYT W PROJEKTACH HORYZONTU 2020
Szkolenie prowadzone przez ekspertów KE odbędzie się 16 października w
Warszawie. Tematyka dotyczyć będzie zasad związanych z finansowaniem i
rozliczaniem projektów, w tym omówienia prawidłowego sprawozdawania kosztów
wynagrodzeń. Szkolenie w języku angielskim. Wymagana rejestracja.
Więcej >>>

SZKOŁA ELSEVIER – KURS CERTIFIED PEER REVIEWER
Kurs internetowy, początek 17 września godz. 11:00. Wymagana wcześniejsza
rejestracja.
Więcej >>>

WYDARZENIA
MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI JUŻ W PRZYSZŁYM TYGODNIU
Współpraca portów, bezpieczeństwo w branży morskiej, przemysł stoczniowy,
żegluga, kształcenie kadr, sztuczna inteligencja oraz wykorzystanie technologii 5G I
blockchain to niektóre tematy, nad którymi dyskutować będą w dn. 5-6 września w
Szczecinie przedstawiciele firm i międzynarodowych instytucji. Uczestnictwo płatne.
Więcej >>>
MIĘDZYNARODOWE TARGI MORSKIE BALTEXPO 2019
9-11 września, Gdańsk. Odwiedzający mogą wejść na teren targów bezpłatnie.
Więcej >>>

CIEKAWOSTKI Z LĄDU I MORZA
POLITYKA ROZWOJU SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W POLSCE 2019-2027
Do 9 września trwają konsultacje społeczne projektu dokumentu, w którym zakłada
się rozwój sztucznej inteligencji w Polsce. Autorzy dokumentu czekają na uwagi.
Więcej >>>
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