Newsletter nr 5/2018
Dział Współpracy Międzynarodowej Politechniki Rzeszowskiej
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów tel. +48 17 743 2505
W newsletterze:
1.

Goście z Brazylii, Gruzji i Ukrainy na Politechnice Rzeszowskiej

2.

Sukces naszego s.k. ESN - Jesteśmy dumni

3.

5th International Multidisciplinary Scientific Conference, SGEM 2018

4.

International Scientific Events 2018 (Bulgaria)

5.

Stypendia Rządu Francuskiego

6.

Europejski Kongres Gospodarczy (Katowice)

7.

Green Talents 2018 - konkurs dla studentów i doktorantów

8.

Matchmaking at EUREKA Innovation Days (Helsinki)

9.

Leadership Academy for Poland

10. Konkurs stypendialny Stowarzyszenia Wspólnota Polska
11. Program AAL 2018 Call
12. EU-AUSTRALIA Leadership Forum (Bruksela)
13. Stypendia na studia w Kolumbii
14. NATO: Badania dla pokoju i bezpieczeństwa
15. FNP: Stypendia naukowe dla laureatów programu MISTRZ
16. Nowoczesne Technologie Materiałowe – TECHMATSTRATEG
17. M-ERA - nabór wniosków 2018
18. IMI2: Nabór wniosków w 14. konkursie
19. INDEPENDENCE - Warsaw East European Conference
20. NCN wprowadza nowe konkursy
21. Modeling and Design of Molecular Materials 2018
22. Webinaria dotyczące programu Eurostars-2
23. Wymiana bilateralna naukowców (Francja, Niemcy, Austria, Czechy)
24. EDUinspirator
25. Nowy projekt UE na komercjalizację grafenu

1. Goście z Brazylii, Gruzji i Ukrainy na Politechnice Rzeszowskiej
W ramach realizowanych przez Dział Współpracy Międzynarodowej projektów Erasmus Plus z krajami partnerskimi spoza
Europy na Politechnice Rzeszowskiej od 16 do 20 kwietnia gościli wykładowcy z Brazylii, Gruzji oraz Ukrainy. Reprezentanci Federal University of Ouro Preto w Brazylii, prof. Alberto
Fonseca i prof. Eneida Sant'Anna wygłosili wykłady na Wydziale Budownictwa Inżynierii
Środowiska i Architektury, natomiast wykładowca z Ivane Javakhishvili Tbilisi State
University w Gruzji - dr Eka Lekashvili przeprowadziła wykład na Wydziale Zarządzania.
Profesor Narodowego Uniwersytetu Transportu w Kijowie dr Mykola Tsiuman wystąpił ze
swoim gościnnym wykładem na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa. (red. M. Stanisz)
Fot. A. Surowiec Więcej informacji: https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/brazylia--gruzja--ukraina-68.html

2. Sukces naszego s.k. ESN - Jesteśmy dumni

W dniach 20 - 22 kwietnia 2018 r. na Politechnice Rzeszowskiej odbył się zjazd szkoleniowy ESN Upgrade Stowarzyszenia ESN Polska. Sekcja kandydująca z Politechniki Rzeszowskiej po raz pierwszy w historii ESN Polska miała okazję gościć 100 członków stowarzyszenia z 40 największych
ośrodków akademickich w Polsce. Zjazd otworzył prof. dr hab. Grzegorz Ostasz. ESN
UPGRADE to cykliczny, organizowany dwa razy do roku, zjazd szkoleniowy członków organizacji Erasmus Student Network, do której w Polsce należą 42 sekcje funkcjonujące
przy największych ośrodkach akademickich. Politechnika Rzeszowska została wybrana
organizatorem najbliższego spotkania . (red. J.Rycko)
Więcej informacji: https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/sukces-naszego-sk-esn---jestesmy-dumni-69.html

3. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference, SGEM
2018

24 AUG-2 SEPT 2018 (Albena, Bulgaria)
28 Scientific Topics from Ancience to Modern Science (Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, Business & Management). SGEM Conferences are well known
and recognized as one of the most prestigious events in the
International Scientific World. Extremely proud of its great
scientific achievements, high impact factor and successful
international recognition. SGEM Conferences cover all areas of SOCIAL Sciences and Arts,
with a total of 28 scientific fields. All accepted articles are published in the Conference
Proceedings (ISSN 2367-5659) and yearly is submitted for evaluating and indexing by ISI

Web of Knowledge, Clarivate Anylitics, ELSEVIER products Mendeley, CrossRef, EBSCO,
ProQuest, RSCI (РИНЦ), Google Scholar, CiteUlike, CrossRef Citedby Linking, British
Library. Abstract Submission Deadline -10 May, 2018
The aim of the conference is to provide a platform for academicians and professionals
with cross-disciplinary interests related to Arts and Humanities, to exchange ideas and
interact with each other. Every year the scientific value of the SGEM papers is increasing
more and more. Our main goal is to gather all scientists from different fields of the social
sciences together and stimulate them to collaborate, exchange ideas and scientific experience.
The SGEM team is working hard to make your papers visible and easy to find in order to
increase your impact factor as authors. This process continues several months, because of the great amount of papers
that our proceedings contain.
The COMPLIMENTARY SOCIAL EVENTS – organized especially for you in order to make your stay not only productive and scientifically valuable, but also pleasant and enjoyable. Read more: https://www.sgemsocial.org/index.php

4. International Scientific Events 2018, Bulgaria

Agriculture & Food, 6th International Conference (20-24
Jun) Read more
Ecology & Safety, 27th International Conference (23-27
Jun) Read more
Materials, Methods & Technologies, 20th International
Conference (26-30 Jun) Read more
Economy & Business, 17th International Conference (20-24 Aug) Read more
Education, Research & Development, 9th International Conference (23-27 Aug) Read
more
Language, Individual & Society, 12th International Conference (26-30 Aug) Read more

Representatives of over 300 universities, institutes, laboratories and other organizations from 64 countries took part in the events in 2017.The papers presented will be
published in open-access journals, part of International Scientific Publications. Organized by Bulgarian Academy of Sciences, Union of Scientists in Bulgaria, Science & Education
Foundation and partners. Please note: registration deadline
extension applies when registering from this address. www.science-event.org

5. Stypendia Rządu Francuskiego
Stypendia na pobyt badawczy przeznaczone są dla polskich
naukowców, którzy do dnia wyjazdu do Francji nie ukończyli 45 roku życia (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza w dowolnej polskiej jednostce naukowej)
i którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. Podania osób będących w trakcie przewodu doktorskiego nie
będą rozpatrywane. W przypadku kandydatur o podobnych kwalifikacjach, stypendium
zostanie przyznane osobie mieszkającej w Polsce w momencie składania podania. Czas
trwania: od 1 do 3 miesięcy. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 15 lipca
i 31 grudnia 2018 roku. Wysokość stypendium: stypendysta naukowiec otrzymuje 1375
€ na każdy miesiąc pobytu we Francji. Ponadto stypendium pokrywa:
•
•
•

koszty ubezpieczenia;
koszty przejazdu z francuskiego lotniska do miejsca pobytu we Francji;
możliwość skorzystania z rezerwacji zakwaterowania dokonywanej przez Campus France i proponowanej po korzystnej cenie.

Stypendium nie pokrywa kosztów transportu pomiędzy Polską i Francją.

Wymagane dokumenty: formularz (w języku francuskim lub angielskim) oraz dokładne wypełnienie dokumentów zgodnie z podanymi informacjami. Formularz zawiera również listę dokumentów, które muszą być dołączone do dossier kandydata.
Więcej informacji: https://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy

6. Europejski Kongres Gospodarczy (Katowice)
10. edycja najważniejszego spotkania biznesowego w Europie Centralnej odbędzie się w dniach 14-16 maja 2018
roku w Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku. Pełna agenda Kongresu dostępna jest
na: www.eecpoland.eu.

Impreza towarzysząca X Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu.
http://www.estartupdays.eu/pl/

7. Green Talents 2018 - konkurs dla studentów i doktorantów
Do 23 maja 2018 r. można składać wnioski w ramach konkursu Green Talents. Konkurs adresowany jest do studentów i doktorantów, którzy w swojej pracy naukowej zajmują się zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym
rozwojem. W ramach konkursu wyłonionych zostanie 25
laureatów, którzy zostaną zaproszeni na ok. dwutygodniowe forum naukowe w Niemczech, a następnie otrzymają możliwość odbycia 3-miesięcznego pobytu badawczego w Niemczech. Konkurs Green Talents jest otwarty dla studentów i doktorantów z całego świata. Wnioskodawca musi spełnić następujące wymagania:
•
•
•
•

status studenta lub doktoranta na kierunkach związanych ze zrównoważonym
rozwojem;
bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
obywatelstwo inne niż niemieckie;
miejsce zamieszkania poza terytorium Niemiec.

Procedura aplikacyjna odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/greentalents2018. Do wniosku należy dołączyć listy z rekomendacjami lub opinie ekspertów. Listy muszą być przygotowane w języku angielskim.
Więcej informacji: https://www.granty-na-badania.com/2018/04/green-talents-2018konkurs-dla.html

8. Matchmaking at EUREKA Innovation Days (Helsinki)

The Matchmaking takes place on Tuesday 22 May, Wednesday 23 May and Thursday 24 May, and is organised by
Enterprise Europe Network. Participants will discuss project set-ups and collaborations in pre-arranged one-on-one
meetings.
We offer B2B matchmaking in all fields of technology to find
international collaborators for your innovative projects. Learn more about trends and
outlooks for the future in your own field. Benefit from cross-fertilisation of ideas from
adjacent areas of smart industries. Network and collaborate with your peers. The EUREKA
Innovation Days 2018 in Helsinki is expected to attract participants from many parts of
the world.
Registration: The Matchmaking event is only open for EUREKA Innovation Days participants, and is free of charge. A separate registration to the matchmaking is needed, but it
is quite straightforward: Just click the Register now icon in the upper right corner and
follow the steps. For more information about the EUREKA Innovation Days and to register, please see the event website. Participation fee 160 € + VAT.
More information: https://eurekainnovation2018.b2match.io/

9. Leadership Academy for Poland
Od 14 maja 2018 r. do 31 maja 2018 r. twa rekrutacja do
programu Leadership Academy for Poland. Inicjatywa realizowana przy udziale m.in. profesorów z Uniwersytetu
Harvarda, ma na celu wsparcie utalentowanych Polaków naukowców, przedsiębiorców, liderów - oraz stworzenie
impulsu rozwojowego polskiej nauki i szkolnictwa.
W ramach projektu wybranych zostanie 40 osób w wieku do 45 lat z następujących sektorów: biznes, media, kultura, nauka, administracja publiczna, start-upy, organizacje nonprofit. Osoby te przejdą szkolenie oparte o metodę Leadership 4D-Experience, która zakłada rozwijanie umiejętności przywódczych na trzech płaszczyznach:
•
•
•

ludzie - zarządzanie ludźmi w organizacji;
system - przywództwo do zmian w otoczeniu;
samodoskonalenie - rozwój siebie do przewodzenia innym.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej Center for
Leadership oraz w ulotce informacyjnej dla edycji 2018.

10. Konkurs stypendialny Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Do 15 maja 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu stypendialnego Stowarzyszenia Wspólnota Polska na
semestr letni. Do konkursu mogą zgłaszać się studenci I, II
i III stopnia (studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, podyplomowych), którzy posiadają potwierdzoną
przynależność do Narodu Polskiego (Kartę Polaka) i/lub
posiadają udokumentowane polskie pochodzenie. Stypendium przyznawane jest na
1 semestr i wynosi 5 000 zł brutto.
Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawcy powinni:
•
•
•
•
•
•

uczyć się albo studiować w Polsce;
uczyć się albo studiować za granicą;
wyróżniać się dobrymi wynikami w nauce;
posiadać nieprzeciętne zdolności w różnych dziedzinach nauki/ sztuki;
posługiwać się językiem polskim w stopniu komunikatywnym;
aktywnie działać na rzecz środowiska polonijnego w swoim kraju lub rozwijać
współpracę z organizacjami wspierającymi Polonię.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora. Strona internetowa konkursu stypendialnego Stowarzyszenia Wspólnota Polska

11. Program AAL 2018 Call
Do 28 maja 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Programu AAL (Active Assisted Living Programme).
W ramach konkursu można pozyskać środki na prowadzenie badań w ramach zagadnień z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby
starsze. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na udział polskich podmiotów przeznaczyło
500 000 euro. Więcej informacji: https://www.granty-na-badania.com/2018/02/program-aal-2018-call.html

12. EU-AUSTRALIA Leadership Forum (Bruksela)
Do 31 maja 2018 r. są przyjmowane zgłoszenia do
Emerging Leaders Forum, które odbędzie się w dniach 1822 listopada 2018 r. w Brukseli. EU-Australia Leadership
Forum jest projektem finansowanym przez UE i przewidzianym na lata 2016-2019. Głównym celem Forum
jest poszerzanie relacji między UE i Australią. Do udziału w Emerging Leaders Forum organizatorzy zapraszają obywateli lub stałych mieszkańców Australii i państw członkowskich UE z udokumentowanymi dokonaniami w zakresie przywództwa w administracji,
biznesie, społeczeństwie obywatelskim, nauce czy mediach. WYMAGANIA: aplikujący muszą mieć najwyżej 35 lat w momencie zamknięcia zgłoszeń (31 maja 2018), co najmniej 5
lat doświadczenia zawodowego, wykształcenie wyższe oraz dysponować wiedzą w tematach, które znajdą się w agendzie tegorocznego spotkania:
* Przepływ osób: perspektywy UE i Australii
* Ochrona środowiska, zmiany klimatyczne i transformacja energetyczna
* Czwarta rewolucja przemysłowa
* Przywództwo kobiet w UE i Australii
* Wyzwania regionalne (Europa i Indo-Pacyfik)
* Cyfryzacja, ze szczególnym naciskiem na ochronę danych
* Współpraca w przestrzeni kosmicznej
* Społeczeństwo obywatelskie w relacjach UE-Australia
Do udziału w Forum zostanie zakwalifikowanych około 60 uczestników
reprezentujących po równo Australię i UE.
WARUNKI UDZIAŁU: przeloty, zakwaterowanie, transfery zostaną pokryte
przez EU-Australia Leadership Forum.
Zgłoszenia należy składać online.
Więcej informacji dostępnych na: http://europeaustraliaforum.eu oraz http://ec.europa.eu/dgs/fpi/announcements/news/20180409_1_en.htm

13. Stypendia na studia w Kolumbii
Do 1 czerwca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń na stypendia,
które umożliwiają podjęcie studiów magisterskich lub doktoranckich na uczelniach w Kolumbii. Jak informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendia oferowane są przez Instytut Kredytów Edukacyjnych i Studiów
Technicznych za Granicą. W ramach stypendium uzyskać
można wsparcie w zakresie: czesne, miesięczne stypendium pokrywające koszty utrzymania, jednorazowe stypendium na książki i niezbędne materiały, ubezpieczenie zdrowotne. Szczegółowe informacje o ofercie stypendialnej można znaleźć na stronie internetowej MNiSW oraz na stronie internetowej ICETEX.

14. NATO: Badania dla pokoju i bezpieczeństwa
Do 1 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu NATO dla pokoju i bezpieczeństwa. W ramach konkursu można uzyskać finansowanie na projekty badawcze,
szkolenia i warsztaty związane z bezpieczeństwem. Zgodnie z informacjami organizatorów w priorytetowy sposób
traktowane będą wnioski dotyczące bezpośrednio operacji
i misji NATO oraz inicjatyw przeciwdziałających zagrożeniu
terrorystycznemu, zagrożeniom związanym z bronią chemiczną, biologiczną, radiologiczną oraz jądrową.
Strona internetowa programu NATO dla pokoju i bezpieczeństwa

15. FNP: Stypendia naukowe dla laureatów programu MISTRZ
Do 7 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach
konkursu na wyjazdowe stypendia naukowe dla laureatów
programu Mistrz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Celem
konkursu jest finansowanie pobytu badawczego w wybranym ośrodku zagranicznym. Przyznane stypendia
będą miały wysokość 5 500 euro miesięcznie. Zgodnie
z informacjami organizatorów stypendium może trwać od 3 do 6 miesięcy. Kandydaci
składają wniosek o przyznanie wyjazdowego stypendium naukowego na formularzu elektronicznym, dostępnym na stronie internetowej FNP. Strona internetowa konkursu na
wyjazdowe stypendia naukowe dla laureatów programu Mistrz

16. Nowoczesne Technologie Materiałowe – TECHMATSTRATEG
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza otwarcie naboru wniosków w II konkursie w ramach programu: „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE" – TECHMATSTRATEG. Nabór wniosków prowadzony będzie w elektronicznym
systemie OSF: https://osf.opi.org.pl od 09 kwietnia do 08 czerwca 2018 r. (do godziny
15:00). Pytania dotyczące konkursu, można przesyłać na następujące adresy mailowe:
•
•

w zakresie ogólnym na adres mailowy: techmatstrateg@ncbr.gov.pl
w zakresie finansowym na adres mailowy: techmatstrateg-finanse@ncbr.gov.pl

Więcej informacji: http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/nowoczesne-technologie-materialowe---techmatstrateg/

17. M-ERA - nabór wniosków 2018

Do 12 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach
konkursu M-ERA. W ramach konkursu można uzyskać
środki na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące technologii materiałowych. Na dofinansowanie
udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w
ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 1 mln euro. Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Nauki do konkursu
można składać projekty, które dotyczą następującej tematyki:
•
•
•
•
•
•

multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP);
innovative surfaces, coatings and interfaces;
high performance composites;
functional materials;
new strategies for advanced material-based technologies in health applications;
materials for additive manufacturing.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR oraz
na stronie internetowej M.era-Ne

18. IMI2: Nabór wniosków w 14. konkursie

Do 14 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków do 14. edycji konkursu w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych 2.
Nabór wniosków prowadzony jest w czterech tematach.
Budżet konkursu wynosi ponad 84 mln euro.
Zgodnie z informacjami organizatorów nabór wniosków
prowadzony jest w następujących tematach:

•
•
•
•

Topic 1: Targeted immune intervention for the management of non-response and
relapse;
Topic 2: Non-invasive clinical molecular imaging of immune cells;
Topic 3: Development of a platform for federated and privacy-preserving machine
learning in support of drug discovery;
Topic 4: Centre of excellence – remote decentralised clinical trials.

Więcej informacji: https://www.granty-na-badania.com/2018/03/imi2-nabor-wnioskow-w-14-konkursie.html

19. INDEPENDENCE - Warsaw East European Conference

Studium Europy Wschodniej UW organizuje piętnastą sesję Warsaw East European Conference, która odbędzie się w dniach 2830 czerwca 2018 r. Głównym obiektem zainteresowania tej
konferencji będą dawne i współczesne relacje Rosji z jej sąsiadami oraz kierunki rozwoju i zmian w krajach byłego Związku
Sowieckiego oraz krajach bloku postkomunistycznego. Co roku konferencja gości grono
znakomitych, doświadczonych specjalistów oraz gości specjalnych, poza dużą liczbą młodych uczestników z Polski i zwłaszcza z krajów sąsiadujących – Ukrainy, Rosji, Białorusi.
Oprócz paneli dyskusyjnych dla uczestników zaplanowano także wydarzenia otwarte: sesję inauguracyjną, wykład zamykający oraz 3 okrągłe stoły, dotyczące zagadnień transformacji w krajach postradzieckich, ich zmagań z historią oraz bieżących wydarzeń politycznych i ekonomicznych w regionie.
Więcej informacji na stronie WEEC: https://www.weec.uw.edu.pl/

20. NCN wprowadza nowe konkursy

Narodowe Centrum Nauki w 2018 r. otworzy nabory
w dwóch nowych konkursach. Obie inicjatywy dotyczyć
będą współpracy międzynarodowej. Do harmonogramu
konkursów na 2018 r. wprowadzone zostały konkursy na
polsko-chińskie i polsko-niemieckie projekty badawcze. Konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze realizowany będzie pod nazwą Sheng. Jego pierwsza edycja zostanie ogłoszona w czerwcu
tego roku. Rozstrzygnięcie NCN zapowiada na marzec 2019 r. Polsko-niemieckie projekty
badawcze w zakresie nauk o życiu będzie prowadzony pod nazwą Beethoven Life. Będzie
on towarzyszył organizowanemu już wcześniej konkursowi Beethoven (obecna nazwa
Beethoven Classic), w którym możliwe jest pozyskanie środków na projekty badawcze
w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplinach nauk
ścisłych i technicznych. Oba konkursy otwarte będą od września do grudnia 2018 r.
W ostatnim kwartale 2018 r. NCN otworzyć ma także nabór w konkursie na polsko-austriackie projekty badawcze.
Więcej informacji: https://www.granty-na-badania.com/2018/04/ncn-wprowadzanowe-konkursy.html

21. Modeling and Design of Molecular Materials 2018
Polanica Zdrój, Poland, June 24-28, 2018
Modeling and Design of Molecular Materials 2018 is the eighth
conference in the MDMM series. This interdisciplinary meeting
will be devoted to presenting contemporary computational methods along with their applications in molecular modeling,
molecular material design, bioinformatics and related fields. Participation of experimentalists interested in application of molecular modeling techniques
is encouraged. Planned sessions include: advances in computational methods, modeling enzyme reactions, modeling chemical reactions, modeling and drug design, modeling
biomolecules modeling interactions in molecular materials, modeling nucleic acids, modeling molecular materials. Read more: https://mdmm.pl/2018/doc/afisz/afisz2018.pdf

22. Webinaria dotyczące programu Eurostars-2

Sekretariat konkursu Eurostars-2 w Brukseli organizuje dwa webinaria nt. 10 konkursu
Eurostars-2 i zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych aplikowaniem do udziału.
Nabór wniosków międzynarodowych w 10 konkursie Eurostars-2, zakończy się 13 września 2018 r. o godz. 20.00 CET. Więcej informacji: https://www.eurostars-eureka.eu/
1. Ogólna prezentacja programu Eurostars-2:
Kiedy: 29 maja 2018 r. od godz. 11:00 do 12:00 CET
Zapisy: https://attendee.gotowebinar.com/register/6347351274318194434
Zakres tematyczny webinarium: a presentation of the Eurostars
programme, why should I take part in Eurostars, the Eurostars
process: application, evaluation, monitoring, an explanation of
the eligibility criteria imposed on projects, a description of the
evaluation criteria, tips and tricks for success.

o

2. Webinarium dla wnioskodawców programu Eurostars-2
dot. składania wniosków:
Kiedy: 17 czerwca 2018 r. od godz. 11:00 do 12:00 CET
Zapisy: https://attendee.gotowebinar.com/register/8933516972056816898
Zakres tematyczny webinarium: demonstration of the online application platform, tips
and tricks to increase your chances of success.
Więcej informacji: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpracawielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/eurostars/dla-wnioskodawcow/

23. Wymiana bilateralna naukowców (Francja, Niemcy, Austria, Czechy)
W ramach bilateralnej wymiany naukowców trwa nabór
wniosków, którego celem jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych
i prowadzonych wspólnie przez przedstawicieli z krajów
partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa
koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Szczegółowe informacje są dostępne
w zaproszeniach do składania wniosków dla poszczególnych krajów.
Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Francuską POLONIUM – nabór wniosków od 16.04.2018 do 02.07.2018 do godziny 15.00
Zaproszenie do składania wniosków302.45 KB
Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec– nabór wniosków od 16.04.2018 do 29.06.2018 do godziny 15.00
Zaproszenie do składania wniosków300.57 KB
Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii – nabór wniosków od 17.04.2018 do 29.06.2018 do godziny 15.00
Zaproszenie-do-skladania-wnioskow.docx302.63 KB
Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską – nabór wniosków od 30.04.2018 do 29.06.2018 do godziny 15.00

24. EDUinspirator
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji uruchamia V edycję
konkursu EDUinspirator. EDUinspirator to ktoś, kto działa
na rzecz rozwoju innych osób lub wspiera rozwój edukacji
w swojej społeczności lokalnej. W konkursie zostaną nagrodzone osoby, dla których udział w inicjatywach realizowanych przez FRSE był impulsem
do aktywności w dziedzinie edukacji i pomógł rozszerzyć jej dotychczasowy zakres. Nominowanymi w konkursie mogą być osoby indywidualne (uczestnicy programu Erasmus), które w latach 2007-2018 brały udział w projektach realizowanych ze środków
programów zarządzanych przez FRSE. Swoje kandydatury do konkursu można zgłaszać do 30 czerwca 2018 r. W tym roku można zgłosić się w jednej z poniższych kategorii: edukacja szkolna, szkolnictwo wyższe, edukacja zawodowa, edukacja dorosłych, edukacja pozaformalna młodzieży.
Regulamin konkursu EDUinspirator 2018 oraz Przewodnik EDUinspirator 2018 są zamieszczone na stronie internetowej konkursu: http://eduinspiracje.org.pl/eduinspirator-2018/

25. Nowy projekt UE o wartości miliarda euro ma skomercjalizować
grafen w ciągu najbliższej dekady
Czujniki napięcia skóry, wkładki do butów dla cukrzyków,
inteligentne tekstylia, elektroniczne tatuaże mierzące rytm
serca, a w przyszłości również elastyczne smartfony czy anteny do radiowej identyfikacji. To tylko niektóre z możliwych zastosowań grafenu na najbliższe 10 lat. Grafenowa
rewolucja jest nieunikniona. Jej kamienie milowe określa
Grafenowa Mapa Drogowa będąca częścią unijnego projektu Graphene Flagship, który w ciągu najbliższej dekady ma doprowadzić do powszechnej komercjalizacji grafenu.
Grafenowa Mapa Drogowa powstała dzięki współpracy środowisk naukowych i biznesowych. To mapa drogowa ku przyszłości, pokazująca, co będzie się działo z grafenem. Pokazująca, kiedy zdaniem ludzi znajdzie on swoje pierwsze praktyczne zastosowania, kiedy powstaną pierwsze elastyczne telefony komórkowe albo pierwsze anteny do radiowej identyfikacji. Według prognoz dr Sian Fogden z Cambridge Graphene Centre- Pierwsze telefony
komórkowe zawierające grafen pojawią się na rynku od 5 do 10 lat
Wyjątkowe właściwości grafenu i szeroki wachlarz możliwych zastosowań tego materiału
sprawiają, że badania nad jego rozwojem i komercjalizacją stanowią kluczowe wyzwanie
współczesnej nauki. W napędzanie wyścigu ku upowszechnieniu grafenowych technologii włączyła się nawet Unia Europejska. Więcej informacji: https://www.granty-na-badania.com/2018/04/nowy-projekt-ue-o-wartosci-miliarda.html

