Biuletyn, wrzesień 2014
Szanowni Państwo,
Regionalny
Punkt
Kontaktowy
Programów
Badawczych
Unii
Europejskiej
przy Uniwersytecie Łódzkim działa w regionie z konsorcjantami: Instytutem
Ogrodnictwa w Skierniewicach, ASM–Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. w Kutnie
oraz Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
Podstawowym zadaniem RPK Łódź jest rozpowszechnianie informacji na temat
programu ramowego Horyzont 2020 i innych źródeł komplementarnych oraz służenie
profesjonalnym wsparciem dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców i osób
realizujących projekty z województwa łódzkiego.
W niniejszym Biuletynie znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące otwartych
oraz planowanych konkursów w ramach międzynarodowych programów badawczych
(m.in. Horyzont 2020, COSME, Akcje COST), a także konkursów ogłaszanych
na poziomie krajowym, m.in. konkursy na projekty badawcze Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum
Nauki, POWER, PO Inteligentny Rozwój, itp.
Informacje te uzupełnione są wiadomościami dotyczącymi szkoleń, zmian
w
regulacjach
prawnych,
wytycznych
dotyczących
przygotowania
wniosku
projektowego czy zawiązywania konsorcjum projektu, ofert do przystąpienia
do projektów i wszelkimi innymi informacjami wspomagającymi dostęp do wiedzy
o funduszach na badania i naukę.
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Regionalnego Punktu Kontaktowego
Programów Badawczych UE: http://www.regionalny.uni.lodz.pl/, gdzie znajdziecie
Państwo informacje na temat Programu Ramowego i Funduszy Strukturalnych,
aktualności, statystyki, informacje o organizowanych szkoleniach i dniach
informacyjnych, przydatne linki, publikacje itp.



Otwarcie naboru wniosków w II konkursie w ramach programu:
„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED

NCBiR ogłasza otwarcie naboru wniosków w II konkursie w ramach programu:
„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED. Nabór wniosków
https://osf.opi.org.pl
będzie
prowadzony
w
elektronicznym
systemie
OSF
od 25 lipca do 23 września 2014 r. (do godziny 16:00).
Więcej informacji :
http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/profilaktyka-i-leczenie-chorobcywilizacyjnych---strategmed/strategmed-ii-konkurs/aktualnosci/art,2850,otwarcienaboru-wnioskow-w-ii-konkursie-w-ramach-programu-profilaktyka-i-leczenie-chorobcywilizacyjnych-strategmed.html



PNFN: Główny konkurs

Do 15 października 2014 r. można składać wnioski w ramach tzw. konkursu głównego,
którego organizatorem jest Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki. Zgodnie
z regulaminem konkursu składane wnioski muszą dotyczyć projektów, których budżet
wynosi od 12 000 euro do 100 000 euro.
Zgodnie z informacjami PNFN wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie: nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa, nauk społecznych i ekonomicznych.
Więcej informacji :
http://www.granty-na-badania.com/2014/08/pnfn-gownykonkurs.html#.U_HrIWMa6Jt



PNFN: Nabór wniosków w uproszczonym konkursie

Do 1 listopada 2014 r. można składać wnioski w ramach tzw. uproszczonego konkursu,
którego organizatorem jest Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki. Do konkursu
można zgłaszać projekty we współpracy polsko-niemieckiej, których budżet nie
przekracza 12 000 euro.
Więcej informacji :
http://www.granty-na-badania.com/2014/08/pnfn-nabor-wnioskow-wuproszczonym.html#more



CERN:Doctoral Student Programme

Do 31 października 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach CERN Doctoral Student
Programme. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy są uczestnikami
studiów doktoranckich lub planują rozpoczęcie takich studiów. W ramach konkursu
uzyskać można środki na odbycie trwającego od 6 do 36 miesięcy programu stażowoszkoleniowego w CERN.
Więcej informacji :
http://www.granty-na-badania.com/2014/08/cerndoctoral-studentprogramme.html#.U_HsmmMa6Jt



Otwarcie I konkursu w ramach Polsko-Japońskiej Współpracy
Badawczej

19 sierpnia 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) we współpracy
z Japan Coal Energy Center (JCOAL) ogłosiło otwarcie konkursu na projekty badawczorozwojowe w obszarze energetyki węglowej.

Tematyka projektów powinna obejmować jeden lub więcej z poniższych obszarów:
a) Highly efficient next generation power technologies; b) Carbon Capture and Storage
technologies; c) Efficiency improvements for coal fired power plants (refurbishment);
d) Advanced materials for high temperature use in power plants; e) Lignite upgrading
(eg. lignite drying); f) Coal Gasification, Coal to synthetic natural gas; g) Coal to liquid;
h) Coal mine methane utilisation technologies; i) Sustainable coal resources
management.
Więcej informacji :
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/otwarcie-i-konkursu-w-ramach-polskojaponskiej-wspolpracy-badawczej.html



Food security, agriculture…Katalog ofert do współpracy



NCBiR przedstawia szczegóły konkursu Biostrateg

Udostępniamy Państwu katalog ofert firm i instytucji badawczych z całej Europy
szukających współpracy w projektach H2020 wyłącznie w obszarze „Food security,
sustainable agriculture and bioeconomy” w nowym konkursie na 2015 r. Katalog
przygotowany przez sieć Enterprise Europe Network jest godny polecenia wszystkim,
którzy szukają kontaktów i pragną włączyć się do programu Horyzont 2020.
Katalog jest dostępny również na stronie:
http://www.ceseand.net/LinkClick.aspx?fileticket=Pqpy3VoT9zg%3d&tabid=113&mid=
522&language=es-ES

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju upubliczniło szczegóły dotyczące strategicznego
programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo
i leśnictwo” - BIOSTRATEG.
Do konkursu będzie można zgłaszać projekty w pięciu obszarach: Bezpieczeństwo;
żywnościowe i bezpieczeństwo żywności; Racjonalne gospodarowanie zasobami
naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej; Przeciwdziałanie
i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa; Ochrona
bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
Leśnictwo i przemysł drzewny.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że nabór wniosków będzie
prowadzony w systemie https://osf.opi.org.pl od 14 sierpnia 2014 r. do 13
października 2014 r. (do godziny 16:00). Szczegółowe informacje o konkursie można
znaleźć na stronie internetowej NCBiR.
Więcej informacji :
http://www.granty-na-badania.com/2014/07/ncbir-przedstawia-szczegoykonkursu.html#more

Nabór ekspertów gospodarczych uczestniczących w
projektów do dofinansowania
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłasza nabór
posiadających doświadczenie w realizacji/wdrażaniu projektów
rozwojowych w przedsiębiorstwach na potrzeby procesu oceny
o dofinansowanie projektów B+R składanych przez przedsiębiorców.



Więcej informacji :
http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2879,nabor-ekspertow-gospodarczychuczestniczacych-w-wyborze-projektow-do-dofinansowania.html

wyborze
ekspertów
badawczowniosków



Odzew na pierwsze zaproszenia w ramach programu „Horyzont
2020”

Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że odzew na pierwsze zaproszenia
w ramach programu „Horyzont 2020”, które ogłoszono w grudniu, był ogromny.
Do końca czerwca złożono ponad 17 tys. wniosków na kwotę dziewięć razy
przekraczającą wysokość dostępnych środków.
Oznacza to istotny wzrost w stosunku do poprzedniego 7. Programu Ramowego (7PR)
oraz wyższy poziom konkurencji. Odnotowano zauważalny wzrost liczby wniosków
złożonych przez przemysł. Wnioski przedsiębiorstw, dotyczące priorytetów „Wiodąca
pozycja w przemyśle” oraz „Wyzwania społeczne” stanowiły 44 proc. w porównaniu
z 30 proc. w przypadku analogicznych obszarów 7PR.
Szczególnie wysoki jest udział MŚP. W odpowiedzi na zaproszenia w ramach programu
Horyzont 2020 mające na celu promowanie wiodącej pozycji w zakresie technologii
wspomagających i przemysłowych MŚP złożyły ponad 5,5 tys. wniosków A prawie 2,7
tys. wniosków dotyczyło finansowania w ramach nowego instrumentu przeznaczonego
dla MŚP o budżecie wynoszącym 3 mld euro.



155 przedsiębiorstw otrzyma
instrumentu na rzecz MŚP

dotacje

z

pierwszego

unijnego

Komisja Europejska ogłasza dziś pierwsze rezultaty działania nowego instrumentu
skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw. Został on uruchomiony w ramach
programu „Horyzont 2020” celem wspierania innowacyjnych MŚP w przekształcaniu
wypracowanych w laboratoriach rozwiązań w produkty i usługi gotowe
do wprowadzenia na rynek. Kwota dostępnych w jego ramach środków wynosi 3 mld
EUR. W sumie 155 MŚP z 21 krajów (państw członkowskich UE lub państw
stowarzyszonych z programem „Horyzont 2020”) otrzyma po 50 tys. euro
na sfinansowanie studiów wykonalności, dzięki którym będą mogły rozwijać swoje
strategie w zakresie innowacji.
Więcej informacji :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-876_pl.htm



Raport grupy doradczej Zdrowie H2020



Wyniki
konsultacji
społecznych
dot.
wyzwania
„Działania
w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami
i surowce”

Grupa doradcza Zdrowie H2020 (Horizon 2020 Advisory group for Health, demographic
change and wellbeing) opublikowała raport zawierający potencjalne obszary
strategiczne dla konkursów w latach 2016-2017. Zalecenia grupy doradczej stanowić
będą podstawę do dalszej dyskusji nad kolejnym Programem Pracy 2016-2-17
w obszarze Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan.
Raport dostępny jest tutaj: http://goo.gl/T27qh6

Komisja Europejska opublikowała wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych
dotyczących Programu Pracy na lata 2016-2017 w obszarze „Działania w dziedzinie
klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce”(Climate Action,
Environment, Resource Efficiency and Raw Materials).
Na zaproszenie Komisji nadesłano 139 odpowiedzi: 24 od osób indywidualnych i 115
od instytucji. Odzew z Polski to zaledwie 1,7% wszystkich nadesłanych opinii.
Analiza uzyskanych wyników dostępna jest tutaj.



„Wiadomości naukowe” – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
od 3 sierpnia rusza z nowym programem na antenie TVP 1

01-08-2014

Już w najbliższą niedzielę, tuż przed wydaniem „Wiadomości”, widzowie TVP 1 obejrzą
pierwszy odcinek „Wiadomości Naukowych”. To nowocześnie zrealizowana audycja,
której celem jest promowanie innowacyjnych rozwiązań i przykładów komercjalizacji
pokazujących sukces współpracy środowiska naukowego i biznesowego. Partnerem
merytorycznym oraz mecenasem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
– Trafiają do nas niezwykle ciekawe projekty, które mają szanse w niedalekiej
przyszłości poprawić jakość życia każdego z nas. Pragniemy pokazać szerokiej
publiczności, że innowacje to część naszej codzienności i że coraz częściej stoją za nimi
nasi polscy naukowcy, przedsiębiorcy czy zdolni, młodzi ludzie – podkreśla Leszek
Grabarczyk, zastępca dyrektora NCBR. – Wierzymy też, że historie przedstawione w
programie zachęcą więcej Polaków do realizacji ich pasji i pomysłów – dodaje. Dlatego,
jak zapowiadają producenci, obok spektakularnych wynalazków prezentowane będą
rozwiązania na miarę start-upów, będące przykładem na to, jak osoby z dobrym
pomysłem mogą pozyskać fundusze na dalszy rozwój.
Zapraszamy do oglądania programu w każdą niedzielę o 19:25. Gospodarzem
programu jest Radek Brzózka. Powtórki programu będą emitowane w soboty między
godziną 10:30 a 11.



Porozumienie o współpracy B+R z Turcją

22-08-2014

Prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
oraz prof. Yücel Altunbaşak, przewodniczący Rady ds. Badań Naukowych
i Technologicznych Turcji podpisali dziś porozumienie o współpracy polsko-tureckiej
w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
Podczas spotkania dyrektorzy obu agencji zwrócili uwagę na zbliżony poziom wydatków
na B+R w obu krajach. Prof. Altunbaşak zaproponował organizację corocznych
warsztatów z udziałem badaczy z obu państw. Ich celem będzie nawiązanie współpracy
naukowej, która powinna zaowocować realizacją projektów finansowanych przez Polskę
i Turcję. Obie strony zgodziły się co do wspólnych priorytetów takich jak energetyka,
ICT i rolnictwo, które będą wspierane w przyszłych konkursach.
Więcej informacji :
http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2897,porozumienie-o-wspolpracy-br-z-turcja.html



WoN: Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza

Otwarta nauka jest zagadnieniem, które coraz częściej znajduje się w kręgu
zainteresowań polskich naukowców. Kwestia otwierania nauki ma zarówno
zwolenników, jak i przeciwników. Jest to jednak kwestia, która wkrótce może stać się
codziennością polskiej nauki. Warto więc zapoznać się z publikacją pt. "Otwarta nauka
w Polsce 2014. Diagnoza".
Więcej informacji :
http://www.granty-na-badania.com/2014/08/won-otwarta-nauka-w-polsce-2014diagnoza.html#.U_H0SmMa6Jt



177 projektów badawczych, których wyniki zostaną zastosowane
w praktyce

Nowatorska terapia glejaka, inteligentne skrzyżowanie przyjazne kierowcom czy skaner
3D do zastosowań antyterrorystycznych – to tylko niektóre ze 177 projektów, które
otrzymają dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w III konkursie
Programu Badań Stosowanych.

W III konkursie programu złożono aż 1691 wniosków na kwotę blisko 4,6 mld złotych.
Dzięki zwiększeniu przez NCBR budżetu konkursu wparcie otrzyma 177 projektów,
których wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi ponad 450 mln zł. Wkład
własny przedsiębiorców to ponad 170 mln zł, co stanowi ponad 25% wartości
projektów.
Więcej informacji :
http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2868,177-projektow-badawczych-ktorych-wynikizostana-zastosowane-w-praktyce.html



Ponad 40 mln zł dla młodych polskich naukowców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło V edycję programu Lider.
Trzydziestu sześciu młodych naukowców otrzyma środki na swoje nowatorskie projekty
naukowe oraz unikalną szansę, by mimo młodego wieku zarządzać własnym zespołem
badawczym.
Program Lider ma na celu wspieranie rozwoju najlepszych młodych naukowców.
Jednocześnie,
poprzez
realizację
badań
o
potencjale
wdrożeniowym
i komercjalizacyjnym, stymuluje współpracę naukowców z przedsiębiorcami, ich
mobilność wewnątrz sektora nauki oraz pomiędzy nauką i przemysłem. Dzięki
udziałowi w programie młodzi, obiecujący naukowcy zdobywają bezcenne
doświadczenia i zwiększają swoje szanse na odniesienie sukcesu już na początku
kariery naukowej.
Więcej informacji :
http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2857,ponad-40-mln-zl-dla-mlodych-polskichnaukowcow.html



Sonata Bis 4, Maestro 6, Harmonia 6 - instrukcja wypełniania
wniosków

Narodowe Centrum Nauki opublikowało instrukcje do przygotowania wniosków
dla osób, które planują składać projekty w ramach konkursów Sonata Bis 4, Maestro 6
oraz Harmonia 6. Przygotowane przez NCN wskazówki mogą być przydatne podczas
pracy nad merytoryczną i formalną częścią wniosku. Nabór wniosków w wymienionych
konkursach trwa do 16 września 2014 r.
Więcej informacji :
http://www.granty-na-badania.com/2014/08/sonata-bis-4-maestro-6-harmonia6.html#more



Aktualizacja Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej –
wyniki

Uprzejmie informujemy o zakończeniu procesu aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej
Infrastruktury Badawczej (PMDIB).
W jej efekcie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opierając się na rekomendacjach
Zespołu doradczego ds. PMDIB, podjęła następujące decyzje:
• na PMDIB zostanie wpisanych 20 nowych propozycji przedsięwzięć w zakresie
infrastruktury badawczej;
• założenia 5 obecnych na PMDIB przedsięwzięć zostaną zaktualizowane, zgodnie
z propozycjami i modyfikacjami zgłoszonymi w ramach II etapu aktualizacji
PMDIB.
Więcej informacji :
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/aktualizacja-polskiej-mapy-drogowejinfrastruktury-badawczej-wyniki.html



Najważniejsze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w najbliższych miesiącach

- Nauka i szkolnictwo wyższe są kluczem do rozwoju Polski. Nam w ministerstwie będą
przyświecały i przyświecają dotychczas we wszystkich naszych działaniach trzy główne
idee. Po pierwsze, jakość nauki i wzrost jej międzynarodowej pozycji. Po drugie,
dążenie do tego, żeby nauka była w centrum wszystkich procesów innowacyjnych,
innowacyjnej gospodarki. Po trzecie, podejmujemy wiele działań na rzecz lepszego
przygotowania absolwentów do wymagań rynku pracy – powiedziała minister nauki
i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska w Sejmie (27 sierpnia).
Minister nauki przedstawiła najważniejsze cele, jakie stoją przed resortem
w najbliższym czasie.
Więcej informacji :
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/najwazniejsze-dzialaniaministerstwa-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-najblizszych-miesiacach.html



Zaproszenie
na
konferencję
zrównoważonego transportu

dotyczącą

kształtowania

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uczestniczy w inicjatywie Stepping Stones,
w ramach której realizowane są międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe
dotyczące kształtowania i rozwijania idei zrównoważonego transportu zarówno w ujęciu
lokalnym jak i w skali całego kraju.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ma przyjemność zaprosić na konferencję
podsumowującą inicjatywę Stepping Stones, która odbędzie się w dniach 18-19
września 2014 r. w Krakowie.
W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane wyniki projektów podejmujących
zagadnienie kształtowania zrównoważonego transportu.
Więcej informacji :
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/entiii/aktualnosci/art,2858,zaproszenie-na-konferencje-dotyczaca-ksztaltowaniazrownowazonego-transportu.html



Konferencja FNP i
doskonałości w nauce

European

Foundation

Centre

na

temat

W dn. 13-14 października br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się
konferencja pt. „Towards a new concept of excellence in research?”, organizowana
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej we współpracy z European Foundation Centre.
Więcej informacji :
http://www.fnp.org.pl/konferencja-fnp-i-european-foundation-centre-na-tematdoskonalosci-w-nauce/



EUREKA Innovation Event

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 listopada 2014 r. odbędzie się w Bazylei EUREKA
Innovation Event. Do udziału w nim zachęcamy innowacyjnych przedsiębiorców z Polski
poszukujących kontaktów z partnerami z Europy, Korei Południowej, Kanady i RPA.
Uczestnicy będą mieli okazję do wymiany pomysłów i rozmów o potencjalnej
współpracy.
Odbędą się trzy równoległe sesje w następujących obszarach tematycznych: ICT,
Biotechnologie i nauki medyczne, Technologie przemysłowe.
Więcej informacji :
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,2891,eureka-

innovation-event.html



ETNA Plus Academy – szkolenie dla koordynatorów i uczestników
projektów w obszarze transportu

Konsorcjum projektu ETNA Plus, skupiające przedstawicieli europejskiej sieci punktów
kontaktowych obszaru Smart, Green and Integrated Transport, informuje o szkoleniu
dla potencjalnych koordynatorów projektów z krajów EU13.
Celem szkolenia jest stymulowanie podmiotów z nowych krajów członkowskich UE
do aktywnego uczestnictwa i koordynacji projektów badawczych w obszarze transportu
w programie Horyzont 2020. W programie przewidziano szerokie podejście
do problematyki przygotowywania i realizacji projektów.
Szkolenie odbędzie się 14 listopada 2014 roku w Bratysławie.
Szczegółowe informacje, w tym procedura naboru uczestników, dostępne są
na stronie: http://www.transport-ncps.net/services/etna-academy.html
Organizatorzy szkolenia przewidzieli możliwość refinansowania kosztów podróży
koordynatorów w kwocie do 500 euro.



FNP: Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości

Do 19 września 2014 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu
przedsiębiorczości, które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek
naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć
udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez
nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.
Zgodnie
z
informacjami
organizatorów
szkolenia
z
zakresu
współpracy
interdyscyplinarnej odbędą się w następujących terminach: 15-18 października 2014 r.
w Warszawie; 20-23 października 2014 r. w Warszawie.
Więcej :
http://www.granty-na-badania.com/2014/08/fnp-szkolenia-zzakresu.html#.U_xRgmMa6Js



Spotkanie dla firm zainteresowanych udziałem w PolskoAmerykańskim Tygodniu Innowacji

10 września 2014 r. odbędzie się spotkanie przygotowawcze dla firm zainteresowanych
uczestnictwem w Polsko-Amerykańskim Tygodniu Innowacji. Celem spotkania będzie
przedstawienie idei oraz agendy wydarzenia, a także przygotowanie potencjalnych
uczestników do maksymalnego wykorzystania swojej obecności w Kalifornii.
Więcej :
http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2899,spotkanie-dla-firm-zainteresowanychudzialem-w-polsko-amerykanskim-tygodniu-innowacji.html



Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na dni informacyjne, szkolenia,
warsztaty

1. Open Architecture Control Systems Summer School, 2-5 września 2014,
Międzyzdroje
2. ERC Advanced Grants – przygotowanie wniosku, 9 września 2014, Warszawa
3. Zdrowie – Badania kliniczne w projektach H2020 – webinarium, 9 września 2014,
10:00-12:00, Rejestracja na webinarium jest możliwa do 7 września na stronie:
http://www.fitforhealth.eu/content/webinar-clinical-trials-horizon-2020-projects
4. Jak napisać dobry wniosek do obszaru Zdrowie, zmiany demograficzne
i zadowolenie społeczne – program Horyzont 2020, 12 września 2014, Wrocław
5. Dzień Informacyjny 1. konkursu IMI 2, 16 września 2014, Warszawa

6. Digital Growth & Smart Specialisation: workshop „Investments in ICT for regional
growth”, 17-18 września 2014, Łódź
7. Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego
projektu, 17-18 września 2014, Poznań
8. The International Conference on Education Technologies and Computers
(ICETC2014), 22-24 września 2014, Łódź
9. EuSoMII Annual Meeting and Academy Course 2014, 24-27 września 2014,
Warszawa
Otrzymali Państwo newsletter, gdyż Państwa email jest w naszej bazie mailowej i tym
samym wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie tego typu informacji. Jeśli nie
życzą sobie Państwo otrzymywać biuletynu prosimy o odesłanie wiadomości na
adres: agnieszka.cheba@uni.lodz.pl

