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Granty Interwencyjne NAWA - nowy nabór wniosków do 31.12.2020 r. 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w nowym programie Granty Interwencyjne NAWA. Wnioski 
w programie mogą składać polskie jednostki szkolnictwa wyższego i nauki. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do 
31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania budżetu programu. 

Popularyzator Nauki 2020 - rusza nowa edycja konkursu 
Rusza kolejna, 16. edycja konkursu Popularyzator Nauki. W konkursie mogą brać udział osoby, zespoły oraz instytucje, które w 
rzetelny i przystępny sposób opowiadają o nauce i zachęcają innych do odkrywania, jak działa świat. Zgłoszenia można nadsyłać 
do 26 października 2020 r. 

ERASMUS +: dodatkowy konkurs wniosków w 2020 r. dotyczący nauczania zdalnego/cyfro-
wego  
Komisja Europejska ogłosiła dodatkowy konkurs wniosków o dofinansowanie projektów typu „Partnerstwa strategiczne” dla 
szkolnictwa wyższego, dotyczących gotowości do prowadzenia edukacji cyfrowej (Partnerships for Digital Education Readiness). 
Termin składania wniosków 29 października 2020 r. godz. 12:00. Projekty mogą trwać od 12 do 24 miesięcy i muszą się rozpocząć 
między 1 marca a 30 czerwca 2021 r. 
 

Konferencja Telemedycyna i e-Zdrowie 2020 17-19 września 2020 r. 
Konferencja jest doskonałym miejscem do nawiązania nowych kontaktów, zapoznania się z imponującymi wynikami badań oraz z 
nadchodzącymi nowymi rozwiązaniami. Szczególnie zachęcamy praktyków, którzy z powodu pandemii COVID-19, zostali w tym 
roku zmuszeni do zmiany sposobu udzielania porad i usług telekonsultacyjnych. 

 

European Research and Innovation Days 2020 22-24 września 2020 r.  
Jest już wstępna agenda Europejskich Dni Badań i Innowacji 2020, które w tym roku odbędą się w formie wirtualnej. Europejskie 
Dni Badań i Innowacji to coroczne sztandarowe wydarzenie Komisji Europejskiej, które gromadzi decydentów, naukowców, 
przedsiębiorców i obywateli, aby mogli debatować i wspólnie kształtować przyszłość badań i innowacji w Europie. 

 

[Zacytuj źródło tutaj.] 
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Zebrała: Sylwia Just/Dział Nauki i Projektów; sjust@pwsip.edu.pl 

Konkurs Medi@stery dla młodych medioznawców 
Najlepsze prace magisterskie z zaskresu wiedzy o mediach zostaną nagrodzone w konkursie Medi@stery i wydane w po-
staci wysokopunktowanych monografii lub artykułów w czasopiśmie z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Zgłoszenia do konkursu organizowanego przez Uniwersytet Gdański można nadsyłać do 20 listopada. 

 
W Białymstoku otwarto Epi-Centrum Nauki  
W Białymstoku rozpoczęło w sobotę działalność Epi-Centrum Nauki, którego głównym zadaniem jest szeroko rozumiana popula-
ryzacja nauki nie tylko wśród dzieci, ale i dorosłych. Inwestycja kosztowała ponad 25 mln zł i powstała w ramach projektu dofi-
nansowanego z UE. 

 

 

INNE 

[Zacytuj źródło tutaj.] 

MSCA COFUND 2020: skorzystaj z nowego poradnika dla wnioskodawców 
Na stronie projektu Net4Mobility+ znajdują się nowe poradniki dotyczące aplikowania o granty COFUND Marii Skłodowskiej-Curie 
(MSCA). Znajdą w nich Państwo informacje o tym, jak wypełnić wniosek do aktualnie otwartego konkursu, aby odnieść sukces. Są 
tam wskazówki ekspertów, lista najczęściej popełnianych przez aplikantów błędów, odniesienia do dokumentów i zaleceń KE oraz 
inne przydatne informacje. 

 
NCBR On-line 
Innowacja procesowa a innowacja produktowa  
Zasada zrównoważonego rozwoju  
Jak porównać się do konkurencji 
Jak ocenić czy projekt ma charakter badawczo-rozwojowy?  
Jak określić kamienie milowe i jak przeprowadzić analizę ryzyka?  

 

SZKOLENIA 
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