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SPECJALNE
MNISW OPUBLIKOWAŁO PROJEKT ALGORYTMU PODZIAŁU ŚRODKÓW NA
DYDAKTYKĘ I BADANIA
Projekt rozporządzenia zawiera propozycję nowego algorytmu przyznawania środków
finansowych dla jednostek naukowych. Konsultacje projektu trwają do 15 października.
Więcej >>>

KOMERCJALIZACJA
NAUKOWIEC Z UJ KONTRA GOOGLE
Twórca kodowania ADN, na co dzień pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego,
zablokował w USA wniosek patentowy korporacji Google, gdyż, jak mówi, stworzył metodę
kodowania dla wszystkich i za darmo ją w tym celu upublicznił.
Więcej >>>

KONKURSY NA PROJEKTY
OPUS, PRELUDIUM, SONATA, BEETHOVEN – NCN OGŁOSIŁ KONKURSY
Nabór wniosków trwa od 14 września do 17 grudnia br. Finansowanie mogą uzyskać projekty,
które obejmują badania podstawowe. Budżet konkursów to 530 mln zł.
Więcej >>>
MŁODZI INNOWACYJNI DLA PGNIG 2018
Do 31 października trwa nabór zgłoszeń w ramach IV edycji konkursu PGNiG, który
przeznaczony jest dla studentów, doktorantów oraz młodych naukowców i ma na celu
wyszukanie innowacyjnych projektów i pomysłów z obszarów działalności Grupy Kapitałowej
PGNiG.
Więcej >>>

HORYZONT 2020
6 OTWARYCH KONKURSÓW Z OBSZARU TRANSPORT
Konkursy 2-etapowe z terminem styczniowym dla 1. etapu w tematyce:
1) transport ładunków drogą wodną, zrównoważona infrastruktura i innowacyjne jednostki
pływające;
2) innowacyjne zastosowanie dronów w celu zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie;
3) zintegrowany transport multimodalny, niskoemisyjne systemy logistyczne i transportu towarów;
4) napęd nowej generacji w transporcie wodnym;
5) modernizacja infrastruktury transportowej w celu monitorowania hałasu i emisji;
6) Rozwiązania logistyczne odpowiadające wymaganiom gospodarki "na żądanie" (on demand

economy) oraz niskoemisyjnym operacjom logistycznym.
Więcej >>>
PLANOWANY KONKURS Z REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ ZE STATKÓW
Konkurs 1-etapowy z terminem 29 kwietnia 2019.
Więcej >>>

POSZUKIWANIE PARTNERÓW
SPOTKANIE KOOPERACYJNE W AACHEN
26 listopada, Aachen (Niemcy). Organizator: sieci CORNET i IRASME. Okazja do nawiązania
partnerstw do projektów. Organizatorzy zapraszają przedsiębiorstwa i naukowców. Uczestnictwo
bezpłatne, wymagana rejestracja (do 22 listopada).
Więcej >>>

SZKOLENIA I WARSZTATY
HYDRODYNAMICS OF FIXED AND FLOATING OFFSHORE WIND TURBINE
FOUNDATIONS
20-22 listopada, Wageningen (Holandia). Szkolenie organizuje konsorcjum projektu MaRINET2.
Studentom, doktorantom i młodym doktorom, organizator może pokryć koszty przejazdu i
wyżywienia. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Lista planowanych specjalistycznych
szkoleń dla branży morskiej z zakresu energii odnawialnej (wave, wind, tide) pod poniższym
linkiem.
Więcej >>>

KONFERENCJE
EUROPEJSKIE FORUM TECHNOLOGICZNE
Katowice, 26-27 września. Uczestnictwo bezpłatne, wymagana rejestracja z terminem 21
września. Forum to miejsce dyskusji nt. europejskiej polityki badań i technologii. Sesja plenarna
poświęcona będzie programowi Horyzont 2020, a sesje tematyczne m.in. transportowi,
przemysłowi 4,0 gospodarce w obiegu zamkniętym.
Więcej >>>
Zapraszamy do kontaktu i konsultacji
Z pozdrowieniami
zespół CTTM

