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ART+DESIGN+SCIENCE: druga edycja programu rezydencji naukowo-artystycznej  
Młodzi naukowcy, artyści, projektanci, programiści mogą zgłaszać się do udziału w drugiej edycji autorskiego programu rezydencji 
naukowo-artystycznej ART+DESIGN+SCIENCE. Uczestnicy będą realizowali projekty dotyczące wyzwań klimatycznych i turystyki, 
miast przyszłości oraz kultury i technologii. 

 
Trwa nabór do konkursu Polski Produkt Przyszłości   
Do 29 października jednostki naukowe i ich konsorcja, a także przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje innowacje do konkursu „Polski 
Produkt Przyszłości”. Autorzy najoryginalniejszych wdrożonych technologii, produktów czy też kreatywne rozwiązania mają 
szansę na nagrody główne - po 100 tys. zł 

 
Erasmus + : Partnerstwa strategiczne w kontekście COVID-19  
25 sierpnia 2020 Komisja Europejska ogłosiła dwa dodatkowe nabory, wspierające innowacje w obszarze kształcenia, 
szkolenia, młodzieży i sportu oraz zapewnia możliwości rozwoju osobistego, społeczno-edukacyjnego i zawodowego. 

 

NOWE KONKURSY I PROGRAMY 

[Zacytuj źródło tutaj.] 

Granty Interwencyjne NAWA szansą na szybkie dofinansowanie projektu naukowego – 
6.10.2020 r.  
Webinarium będzie okazją do zdobycia szczegółowych informacji na temat nowego programu Narodowej Agencji Wymiany Aka-
demickiej - Granty Interwencyjne NAWA. Eksperci NAWA powiedzą m.in. o założeniach programu, zasadach aplikowania oraz 
realizacji projektów. Przewidziana jest też możliwość zadawania pytań. Webinarium odbędzie się 6 października br. w godz. 
11:00-12:00. 

 

 

SZKOLENIA 

https://www.pwsip.edu.pl/badania/375-art-design-science-druga-edycja-programu-rezydencji-naukowo-artystycznej
https://www.pwsip.edu.pl/badania/376-trwa-nabor-do-konkursu-polski-produkt-przyszlosci
https://www.pwsip.edu.pl/badania/379-erasmus-partnerstwa-strategiczne-w-kontekscie-covid-19
https://www.pwsip.edu.pl/badania/378-granty-interwencyjne-nawa-szansa-na-szybkie-dofinansowanie-projektu-naukowego
https://www.pwsip.edu.pl/badania/378-granty-interwencyjne-nawa-szansa-na-szybkie-dofinansowanie-projektu-naukowego
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Zebrała: Sylwia Just/Dział Nauki i Projektów; sjust@pwsip.edu.pl 

Moja pasja – moja przyszłość  
„Moja pasja – moja przyszłość” to projekt realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, 
finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polegający na organizacji i przeprowadzeniu bezpłatnych zajęć o 
charakterze akademickim dla uczniów szkół podstawowych i średnich z powiatu łomżyńskiego. Jest to pierwsze przedsięwzięcie 
tego typu w powiecie łomżyńskim. 

 
 

 

PROJEKTY PWSIIP 

[Zacytuj źródło tutaj.] 

PAKT, czyli „Premia dla AKTywnych”  
Przygotowując się do udziału w programie Horyzont i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska akademickiego, MNiSW 
zainicjowało projekt PAKT, czyli „Premia dla AKTywnych”. Będzie on służył stworzeniu efektywnego systemu premiowania najlep-
szych naukowców. Już teraz zachęcamy jednostki naukowe do dostosowywania regulaminów wynagradzania do rozwiązań zawar-
tych w PAK-cie. Pozwoli to na wdrożenie odpowiednich przepisów przed pierwszymi konkursami programu Horyzont Europa. 

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej  
Nabór wniosków o wpisanie infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej został ogłoszony w 
czerwcu 2019 r. Wpłynęło wówczas do nas 146 spełniających wymogi formalne wniosków, z których każdy został poddany 
ocenie merytorycznej. Dziś prezentujemy broszurę, która zawiera opisy 70 najlepszych infrastruktur badawczych wybra-
nych spośród nadesłanych zgłoszeń. 

 
 

 

INNE 

 

https://www.pwsip.edu.pl/mpmp/
https://www.pwsip.edu.pl/badania/380-pakt-czyli-premia-dla-aktywnych
https://www.pwsip.edu.pl/badania/381-polska-mapa-infrastruktury-badawczej

