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NCN ogłasza kolejne edycje OPUS 20 (w tym w LAP), BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRE-
LUDIUM BIS 2  
Narodowe Centrum Nauki przeznaczy 660 mln zł na cztery konkursy skierowane do naukowców, znajdujących się na różnych eta-
pach kariery naukowej. Będą oni mogli złożyć wnioski o przyznanie grantów na badania w konkursach OPUS 20 (w tym w LAP), 
BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2. 

 

„SOLIDARNI z BIAŁORUSIĄ – Stypendia NAWA dla studentów, naukowców i nauczycieli 
W ramach rządowej inicjatywy „Solidarni z Białorusią” Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) wesprze stypendiami 
studentów, naukowców i nauczycieli. Ze wsparcia będzie mogło w sumie skorzystać 190 osób. 
 

NCBR: 100 mln zł na rozwój rolnictwa 4.0  
Rusza konkurs Szybka Ścieżka „Agrotech”. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego, przeznaczy 100 mln zł z Funduszy Europejskich na wsparcie nowych technologii w sektorze rolnym. Celem inicjatywy 
jest podniesienie konkurencyjności polskich firm pracujących nad projektami z zakresu robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji czy 
produkcji rolno-spożywczej przyjaznej środowisku. Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 10 września i potrwa do 6 listo-
pada 2020 r. 

 

 

 

NOWE KONKURSY I PROGRAMY 

[Zacytuj źródło tutaj.] 

https://www.pwsip.edu.pl/badania/357-ncn-oglasza-nowa-edycje-konkursow-beethoven-classic-4-sonata-16-i-preludium-bis-2
https://www.pwsip.edu.pl/badania/357-ncn-oglasza-nowa-edycje-konkursow-beethoven-classic-4-sonata-16-i-preludium-bis-2
https://mail.mailnews.pl/c/9kpul23w7e/83f4wrym4x/
https://mail.mailnews.pl/c/9kpul23w7e/83f4wrym4x/
https://mail.mailnews.pl/c/9kpul23w7e/83f4wrym4x/
https://www.pwsip.edu.pl/badania/358-solidarni-z-bialorusia-stypendia-nawa-dla-studentow-naukowcow-i-nauczycieli
https://www.pwsip.edu.pl/badania/365-ncbr-100-mln-zl-na-rozwoj-rolnictwa-4-0
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Zebrała: Sylwia Just/Dział Nauki i Projektów; sjust@pwsip.edu.pl 

NAWA: Wirtualne targi edukacyjne – zapraszamy do współpracy 

Już w październiku NAWA rozpocznie serię wirtualnych wydarzeń targowych. Planujemy spotkania z kandydatami z niemal całego 
świata i zapraszamy wszystkie polskie uczelnie do współpracy. 

 

. 
 

 

INNE 

[Zacytuj źródło tutaj.] 

„Welcoming researchers in Poland – good practices from abroad" 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wraz z siecią EURAXESS Polska (KPK PB UE) oraz IROs Forum zapraszają na spotkanie 
dotyczące organizowania tzw. Welcome Centres dla zagranicznych naukowców przyjeżdżających do polskich jednostek nauko-
wych. Podczas spotkania swoje działania i doświadczenia związane z obsługą zagranicznych badaczy zaprezentują uniwersytety w 
Lipsku, Kopenhadze oraz Granadzie. 

 
Szkolenia o otwartym dostępie do publikacji naukowych 
Pracownicy redakcji oraz wydawcy czasopism naukowych mogą zgłaszać się na bezpłatne szkolenia dotyczące otwartego dostępu, 
praw autorskich oraz licencji Creative Commons, organizowane przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycz-
nego i Komputerowego UW. 
 
Szkolenia on-line z zakresu składania wniosków i realizacji projektów w ramach Horyzont 2020 
Portal Funding & Tender Opportunities oraz część administracyjna wniosku – 1.10.2020 r.  
ABC przygotowania wniosku: projekty badawczo-innowacyjne, innowacyjne i wspierające – 2.10.2020 r. 
Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt H2020 – cz.1/3 – 13.10.2020 r. 
Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt H2020 – cz.2/3  Koszty osobowe – 
20.10.2020 r.  
Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt H2020 – cz.3/3 – 27.10.2020 r. 

Szkolenie online: „Efektywne wykorzystanie portali internetowych dla naukowców” 
Upowszechnianie własnych osiągnięć naukowych to dziś integralna część pracy każdego naukowca. Niewielu jednak do promocji 
dorobku naukowego wykorzystuje Internet. Tymczasem wiele popularnych narzędzi i serwisów społecznościowych (przeznaczo-
nych nie tylko dla naukowców) oferuje pracownikom naukowym możliwość zaistnienia w świecie wirtualnym. 

 

SZKOLENIA 

 

https://www.pwsip.edu.pl/badania/363-wirtualne-targi-edukacyjne-zaproszenie-do-wspolpracy
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=54867&znewsletter=16wrze%C5%9Bnia2020
https://www.pwsip.edu.pl/badania/359-szkolenia-o-otwartym-dostepie-do-publikacji-naukowych
https://mail.mailnews.pl/c/7qxggcwjud/83f4wrym4x/
https://mail.mailnews.pl/c/7qxggcwjud/83f4wrym4x/
https://mail.mailnews.pl/c/7qxggcwjud/83f4wrym4x/
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=54846&znewsletter=16wrze%C5%9Bnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=54739&znewsletter=16wrze%C5%9Bnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=54813&znewsletter=16wrze%C5%9Bnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=54814&znewsletter=16wrze%C5%9Bnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=54819&znewsletter=16wrze%C5%9Bnia2020
https://www.pwsip.edu.pl/badania/364-szkolenie-online-efektywne-wykorzystanie-portali-internetowych-dla-naukowcow

