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SPECJALNE
PROJEKT ROZPORZĄDZENIA O EWALUACJI SKIEROWANY DO PODPISU
MINISTRA
100 pkt za patent m-narodowy, 75 za patent krajowy, 50 za patent uzyskany w innym
podmiocie. Oceniane są efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych
poprzez projekty, komercjalizację oraz usługi badawcze. Premiowane są projekty z
programów ramowych UE, punktowane są projekty z innych programów.
Więcej >>>

TRANSFER WIEDZY I KOMERCJALIZACJA
POWSTAJE FUNDUSZ POLSKIEJ NAUKI
FNP zostanie dofinansowany kwotą 500 mln zł. Środki z FNP zostaną przeznaczone
na konkursy dla zespołów złożonych z uczonych z różnych ośrodków, którzy stworzą
wirtualny instytut badawczy. Taka formuła ma pomóc w finansowaniu badań
zorientowanych na komercjalizację i strategicznych dla rozwoju państwa.
Więcej >>>

KONKURSY NA B+R+I
KONKURSY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ 2019
Oferta NAWA kierowana jest do indywidualnych naukowców z Polski i z zagranicy
chcących realizować swoje badania jak i do uczelni zainteresowanych zatrudnieniem
u siebie naukowców zagranicznych lub Polaków przebywających długo poza krajem
oraz umożliwieniem podniesienia kompetencji swoim pracownikom.
Więcej >>>
KONKURS O NAGRODĘ SIEMENSA
Do 30 kwietnia trwa nabór prac z obszarów: elektrotechnika i energetyka
(wytwarzanie, przesyłanie i wykorzystywanie energii elektrycznej); elektronika i
informatyka oraz automatyka i robotyka; transport szynowy oraz zarządzanie i
sterowanie ruchem; zaawansowane technologie ochrony środowiska, budowy
maszyn, inżynierii materiałowej.
Więcej >>>
OGŁOSZONO KONKURS „SZYBKA ŚCIEŻKA” NA NOWYCH ZASADACH
Szybka ścieżka dla MŚP oraz dużych firm i konsorcjów (także z udziałem jednostek
naukowych) to konkurs NCBR w PO IR 1.1.1. Dofinansowanie przeznaczone jest na

realizację projektów, które obejmują eksperymentalne prace rozwojowe. Nabór
potrwa od 1 kwietnia do 1 lipca w podziale na trzy rundy.
Więcej>>>

ROZWÓJ KARIERY
ELSEVIER RESEARCHER ACADEMY
Webinarium pt. How to write a lay summary. 19 marca, 14:00. Wymagana rejestracja.
Więcej >>>

WYDARZENIA
IMPACT ’19
21-22 maja, Kraków. Kongres na temat przyszłości cyfrowej gospodarki z
perspektywy biznesu, środowiska naukowego, start-upów i przedstawicieli
administracji publicznej. Osiem ścieżek tematycznych w tym m.in. sztuczna
inteligencja, przemysł 4.0, współpraca ośrodków badawczych z biznesem.
Więcej >>>

CIEKAWOSTKI Z LĄDU I MORZA
POWSTANIE INKUBATOR MORSKI
Budynek obecnie nienadający się do użytku zostanie przekształcony przez Port
Gdańsk w przestrzeń współpracy portu z uczelniami zawodowymi, szkołami wyższymi
i firmami oraz w centrum kształcenia przyszłych kadr.
Więcej >>>

INFORMACJE CTTM
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
Szkolenie Najciekawsze konkursy na dofinansowanie B+R+I w 2019 r. już 15
marca (piątek) w godz. 9:30-11:00, sala 28. Zainteresowanych uczestnictwem
prosimy o zgłoszenie na cttm@am.szczecin.pl.
Więcej >>>

Zapraszamy do kontaktu
Z pozdrowieniami
zespół CTTM

