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NOWOŚCI W PROGRAMIE ERASMUS

TRWA NABÓR
NA MIN. 3-MIESIĘCZNE PRAKTYKI
Z PROGRAMU ERASMUS
ERASMUS PRAKTYKI 2011/2012
NOWY TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

30 CZERWCA 2011
MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Ul. Chodkiewicza 30, parter, pok. 5, pn-pt, godz. 8.00-15.00
tel. 52 341 9108, fax: 52 341 4773
email: erasmus@ukw.edu.pl
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DLACZEGO WARTO WYJECHAĆ?
•

ZYSKUJESZ MOŻLIWOŚĆ SAMODZIELNEGO WYBORU INSTYTUCJI
PRZYJMUJĄCEJ

•

OTRZYMASZ STYPENDIUM Z PROGRAMU ERASMUS
(min. 400 EUR/m-c)

•

WZBOGACISZ CV

•

ZDOBĘDZIESZ UNIKALNE DOŚWIADCZENIE

•

OTRZYMASZ WPIS DO SUPLEMENTU DO DYPLOMU

•

UZYSKASZ MOŻLIWOŚĆ UZNANIA PRAKTYK W RAMACH PRAKTYK
OBOWIĄZKOWYCH

WYMAGANE DOKUMENTY:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
ŚREDNIA OCEN Z TOKU STUDIÓW
LIST MOTYWACYJNY

Erasmus dla pracowników UKW 2011/2012
Do 30 czerwca 2011 trwa REKRUTACJA na wyjazdy dla pracowników naukowodydaktycznych i administracyjnych w celach dydaktycznych i szkoleniowych. Aby przystąpić
do rekrutacji należy dostarczyć Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus lub do
Biura Współpracy Międzynarodowej:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz TEACHING PROGRAMME
Termin: do 30 czerwca 2011 r.
Oferujemy:

•

stypendium z budżetu Programu Erasmus;

•

tygodniowy pobyt/ minimum 5 godzin zajęć dydaktycznych;

•

Szkolenie/wizytę studyjną w partnerskiej uczelni, przedsiębiorstwie, placówce
badawczej lub organizacji.
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BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 2011- ZAKOŃCZONY!

Kolejny Bydgoski Festiwal Nauki poruszył całą Bydgoszcz! Od 25 do 28 maja
mieszkańcy miasta i regionu mogli skorzystać z oferowanych przez Organizatorów
ponad 500 imprez.
Wśród szerokiej oferty jaką przygotowały: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy oraz Wyższa Szkoła Gospodarki oraz wiele
jednoste kpartnerskich znalazły się: wykłady, warsztaty, pokazy i koncerty.
W imieniu Organizatorów chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim
tym, którzy przyczynili się do tego, że tą edycję Festiwalu można nazwać
sukcesem. Sponsorom dziękujemy za wsparcie, partnerom za bogatą ofertę
imprez. Patronom honorowym i patronom medialnym za pomoc przy promocji tego
wyjątkowego wydarzenia. Nie zapominamy również o prowadzących zajęcia,
którzy włożyli wiele pracy i poświęcili czas na przygotowanie i przeprowadzenie
zajęć.
Dziękujemy również wszystkim tym, którzy złapali bakcyla nauki, czyli Wam,
drodzy Uczestnicy, za udział w warsztatach, liczną obecność na wykładach, pokazach,
wystawach, wycieczkach. Dzięki Wam wiemy, że taka impreza jak Bydgoski Festiwal
Nauki jest w naszym mieście potrzebna, że tego rodzaju wydarzeń oczekujecie.
Nieobecni - żałujcie!
Następna

okazja

do

złapania

BAKCYLA

NAUKI

w

przyszłym

roku!

ZAPRASZAMY!
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DZIEŃ NIEMIECKI NA TEGOROCZNYM FESTIWALU NAUKI

Z okazji przypadających na ten rok wielu wspaniałych jubileuszy oraz wydarzeń
dot. współpracy polsko-niemieckiej, dzień tematyczny tegorocznego Festiwalu Nauki
był związany z kulturą naszych zachodnich sąsiadów. Wśród mnóstwa wystaw,
wykładów i konkursów można było m.in. posłuchać koncertu orkiestry Bundeswehry,
posłuchać relacji świadków zatrudnionych podczas wojny w DAG Fabrik i obejrzeć
niemieckie filmy krótkometrażowe.
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W ramach Dnia Niemieckiego studenci kierunków lingwistyka stosowana
z j.niemieckim oraz filologia germańska pod opieką mgr Marioli Rutkowskiej oraz mgr
Friederike Partsch przygotowali projekt pt. „Niemieckie Jadło”. Projekt został
sfinansowany przez Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży.
Dzień Niemiecki został objety patronatem Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej.

UWAGA NAUKOWCY – PROGRAM TOP 500 INNOVATORS

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór do pilotażowej
edycji programu stażowo-szkoleniowego
Top 500 Innovators - Science - Management –
Commercialization.
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Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie
współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich
wyników. Realizacja projektu ma przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania
krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania tak, aby zapewnić
transfer wyników prac B+R do gospodarki.
Czym jest projekt Top 500 Innovators?
Program w całości finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Do 2014 r. zostanie wysłanych na staże i szkolenia zagraniczne 500 osób.
Tematyka szkoleń:

• "Współpraca nauki z gospodarką"
• "Zarządzanie badaniami naukowymi"
• "Komercjalizacja wyników badań".
Szkolenia trwają 2-3 miesiące.
Kto może przystąpić do projektu?
Najlepsi pracownicy naukowo–badawczy jednostek naukowych, członkowie
zespołów badawczych, którym zależy na wdrożeniu i komercjalizacji wyników badań
w dziedzinie nauk: przyrodniczych,

inżynieryjnych,

technicznych,

rolniczych

medycznych, o zdrowiu, pracownicy centrów transferu technologii, menadżerowie
innowacyjności

zajmujący

się

komercjalizacją

wyników

badań

w

ramach

wymienionych dziedzin nauki, również realizujący projekty współfinansowane ze
środków na naukę oraz ze środków Unii Europejskiej.
Jak zgłosić się do projektu?
Przyjmowanie zgłoszeń jest prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną i trwa
w dniach 1-18 czerwca 2011 r.
Więcej informacji: tutaj.
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CZWARTA EDYCJA INTEGRACYJNYCH DNI STUDENTÓW EUROPY
W dniach 4-10 czerwca odbyła się czwarta edycja Integracyjnych Dni Studentów
Europy – projektu studentów geografii UKW, koordynowanego przez dr Marię
Dombrowicz oraz Anielę Bekier-Jasińską. W tym roku studenci odwiedzili prestiżowy
uniwersytet UNIMORE, we włoskim regionie Emilia-Romania.
Podczas
z

licznych

przedstawicielami

zaprezentowali

spotkań

Urzędu

walory

z

Miasta

kulturowe

władzami
Reggio

regionu

uczelni
Emilia,

i

studentami

studenci

z

kujawsko-pomorskiego

oraz

Bydgoszczy
oraz

ofertę

edukacyjną uczelni.
Prowadzone

były

też

rozmowy

dotyczące

przyszłej

współpracy

międzynarodowej oraz wymiany studentów w ramach programu Erasmus. W związku
z objęciem w tym roku przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej, zaprezentowane
zostały informacje dotyczące uczestnictwa i roli Polski w przewodniczeniu pracom
Rady UE.
Projekt był współfinansowany przez Urząd Marszałkowski województwa
kujawsko-pomorskiego.
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WOLONTARIAT W NIEMCZECH
Międzynarodowy Program "Friends of Waldorf Education" oferuje udział w rocznym
wolontariacie w niemieckich ośrodkach dla osób niepełnosprawnych.
Kto może zostać wolontariuszem:
W wolontariacie mogą wziąć udział osoby z całego świata, które ukończyły 18 lat
Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość języka niemieckiego, ewentualnie
języka angielskiego. Wolontariat rozpoczyna się zwykle pod koniec sierpnia i trwa 12
miesięcy. Osoby, które ukończyły 30 lat, pracują zawodowo lub zostawiły rodziny
w kraju mogą ubiegać się o udział w 6-miesięcznym wolontariacie. W tym przypadku
termin rozpoczęcia wolontariatu przypada na sierpień lub marzec.
Termin składania wniosków:
Aplikacje można przesyłać do połowy lipca 2011. Wcześniejsze zgłoszenie zwiększa
szanse na udział w wolontariacie.
http://www.freunde-waldorf.de/en/
STYPENDIA DOKTORANCKIE W NOWEJ ZELANDII
Kwalifikujący się studenci:

• posiadają status studenta;
• posiadają najwyższą średnią ze studiów ("A" lub
odpowiednik);

• spełniają wymagania stawiane przed kandydatami do studiów doktoranckich na
uniwersytecie w Nowej Zelandii;

• dostarczą Educational Credential Evaluation Certificate (ECE);
• udowodnią, że kontaktowali się z odpowiednim wydziałem wybranej przez siebie
uczelni w celu przedyskutowania programu badań, zainteresowań naukowych i
odpowiedniego nadzoru;

• posiadają certyfikat potwierdzający biegłą znajomość języka angielskiego
zdobyty na przestrzeni ostatnich dwóch lat przed zgłoszeniem.
Termin nadsyłana zgłoszeń: 15 lipca 2011 r.
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KURSY JĘZYKA ROSYJSKIEGO – UNIWERSYTET W IRKUCKU
Bajkalski Państwowy Uniwersytet Ekonomii i Prawa w Irkucku (BPUEP)
przedstawia ofertę kursów języka rosyjskiego dla obcokrajowców a także nawiązania
współpracy z polskimi uczelniami wyższymi.
W zależności od stopnia zaawansowania znajomości języka, uczelnia oferuje
trzy specjalne programy kształcenia:

• Kurs dla zaczynających naukę języka od podstaw, przygotowujący do egzaminu
pierwszego stopnia, a także podstaw takich przedmiotów jak: matematyka,
informatyka, geografia, ekonomia, biologia.

• Możliwość studiowania języka rosyjskiego na wydziale języka rosyjskiego dla
zagranicznych studentów niezależnie od specjalności.

• Kurs języka rosyjskiego dla obcokrajowców różnych profesji, chcących zacząć
naukę języka rosyjskiego lub podwyższyć swój poziom językowy. Program
adresowany

jest

do:

studentów,

emerytów,

turystów,

biznesmenów,

pracowników z sektora usług (restauracja, hotel) i tym podobne. Możliwe jest
także

przeprowadzenie

specjalnych

kursów

dodatkowych

po

wybranej

tematyce.
Nauka na pierwszym i drugim kursie trwa od 01.09 do 30.06 na trzecim
natomiast jest możliwość dostosowania się do indywidualnych lub grupowych zgłoszeń.
Cena dziesięciomiesięcznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na
rosyjskich uczelniach, kosztuje 45tys rubli (ok.4,5tys zł). Cena pozostałych kursów
to 5tys rubli ok.(500 zł) za miesiąc dla zorganizowanych grup oraz 7,5 rubli (ok. 750
zł) za miesiąc dla osób indywidualnych.
Dla osób chcących podjąć naukę na BPUEP uczelnia bezpłatnie wystawia
zaproszenie wizowe.
W celu uzyskania dodatkowych informacji o BPUEP odsyłamy na stronę
http://www.isea.ru/eng/
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DOTACJE NA SPOTKANIA I WSPÓŁPRACĘ PARTNERSKĄ POLSKO-NIEMIECKĄ
Fundacja

Współpracy

Polsko-Niemieckiej finansuje projekty, które są

realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami.
Projekty wspierane przez Fundację muszą być realizowane na terytorium Polski i/lub
Niemiec. Maksymalna dotacja FWPN wynosi 80.000 PLN lub 20.000 €.

Priorytetowo traktowane są następujące inicjatywy:

• spotkania i współpraca instytucjonalna - wymiana doświadczeń, np. grup
zawodowych,

także

grup

młodzieżowych,

partnerstwa

miast

i

gmin,

uniwersytetów, różnego rodzaju stowarzyszeń i organizacji,

• prace naukowe, kształcenie i wspieranie nauki języka polskiego i języka
niemieckiego jako języków obcych oraz polonistyki i germanistyki w kraju
sąsiada - prace naukowe, których przedmiotem jest tematyka polska, niemiecka
lub polsko-niemiecka, np. w formie projektów badawczych, konferencji,
seminariów bądź publikacji,

• media - działania na rzecz rzetelnego informowania opinii publicznej o kraju
sąsiada,

• działania literackie i artystyczne, uznawane za ważne dla dialogu polskoniemieckiego - projekty w dziedzinie muzyki, teatru, filmu, literatury, sztuk
pięknych i architektury.

Termin składania wniosków: 4-5 lipca
Więcej informacji: http://www.fwpn.org.pl/?module=articles&category=20
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INFORMACJE Z DZIAŁU NAUKI

Minął termin składania wniosków o finansowanie projektów badawczych do
Narodowego Centrum Nauki.
Pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego złożyli 22 wnioski, w tym:

•

Wydział Administracji i Nauk Społecznych – 1,

•

Wydział Humanistyczny – 2,

•

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki – 10,

•

Wydział Nauk Przyrodniczych – 6,

•

Wydział Pedagogiki i Psychologii – 3.

Kolejna edycja konkursu prawdopodobnie zostanie ogłoszona jesienią 2011 r.

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki” Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego złożono 4 wnioski:

•

moduł 2.2 (moduł wspierający młodych humanistów – finansowanie stypendiów doktorskich
i post-doktorskich na realizację – w polskich lub zagranicznych placówkach naukowych –
projektów o istotnym znaczeniu dla humanistyki):

dr Michał Moch: Kultura masowa a tożsamość zbiorowa i nacjonalizm we

współczesnym świecie arabskim;

•

moduł 1.1 (moduł badawczy – wspieranie długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich
i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej, realizowane
w formie projektów):

prof. dr hab. Maksymilian Grzegorz: Słownik historyczno-geograficzny Pomorza

Gdańskiego

w

średniowieczu

(wchodzący

w

skład

Słownika

historyczno-

geograficznego ziem polskich);
dr hab. Mariusz Zawodniak prof. nadzw. UKW: Dziesięciolecie powojenne. Literatura

i życie literackie w Polsce w latach 1945-1956. Kalendarium życia literackiego 19451956. Dokumentacja bibliograficzna 1945-1956;
dr hab. Aleksander Jankowski prof. nadzw. UKW: Malarskie dekoracje ścienne

drewnianych świątyń Wielkopolski w XIX-XX stuleciu (do 1939 r.) ;
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Wydziały rozdzieliły dotacje na badania młodych pracowników i doktorantów.
Wykorzystanie tych środków odbywać się będzie na zasadach analogicznych do zasad
wykorzystania środków na badania własne.
Trwa

nabór

wniosków

w

ramach

„Programu

wspierania

infrastruktury

badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. W ramach Programu
finansowane lub dofinansowane będą koszty inwestycji polegających na zakupie lub
wytworzeniu niezbędnej do badań aparatury naukowo-badawczej. W ramach Programu
mogą

być

dofinansowane

w szczególności

w ramach

inwestycje

współfinansowane

regionalnych programów

z

innych

operacyjnych.

źródeł,
Minimalny

jednostkowy koszt aparatury naukowo-badawczej będącej przedmiotem inwestycji
realizowanej w ramach Programu w grupie: 1) nauk humanistycznych lub społecznych
wynosi 150 000 zł; 2) nauk inżynieryjnych i technicznych, nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, nauk przyrodniczych lub nauk rolniczych wynosi 500 000 zł.
Do 31 sierpnia można składać wnioski o środki finansowe na inwestycje
w zakresie dużej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane służące
potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.
Do 30 czerwca można składać wnioski o dofinansowanie infrastruktury
informatycznej nauki, w tym dotyczące dofinansowania inwestycji w zakresie
lokalnych sieci komputerowych LAN, a także miejskich akademickich sieci MAN oraz
centrów Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej KDM. Dodatkowe informacje na
stronie:

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy-ministerstwa/programy-

ministra/rozwoj-infrastruktury-informatycznej-nauki/
Na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego można się zapoznać
z treścią projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na
finansowanie działalności statutowej:
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jspplace=Menu02&news_cat_id=75&layout
=1&page=0
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WIADOMOŚCI
Pieniądze czekają na studentów z naszego województwa
Ponad 4 mln złotych otrzymają młodzi naukowcy w ramach dwóch edycji programu
stypendialnego dla doktorantów "Krok w Przyszłość", którego czwartą edycję
przygotowuje właśnie Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz
z uczelniami regionu. Nabór wniosków o przyznanie wsparcia ruszy na przełomie września
i października.
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/

Otwarto czwarty konkurs w ramach inicjatywy AAL (Ambient Assisted Living)
Konkurs ICT based solutions for Advanced of Older Persons' Mobility został otwarty
31 marca i dotyczy mobilności osób starszych w domu i poza domem. W ramach konkursu
będą finansowane projekty dostarczające innowacyjnych rozwiązań teleinformatyczncych
(ICT) poprawiających jakość życia osób starszych.
Termin składania wniosków mija 30 czerwca 2011.
Osoba kontaktowa w Narodowym Centrum: Jacek Pardyak (pardyak@ncbir.pl)

V Krajowa Konferencja Nanotechnologii 3-7.07.11
Konferencja NANO 2011 będzie przeglądem bieżących prac prowadzonych w krajowych
ośrodkach badawczych zwiazanych z nauką i technologiami a skali nano. Przegląd dotyczyć
będzie głównie metod wytwarzania i charakteryzacji nanomateriałów, ich zastosowań oraz
modelowania różnorodnych procesów nanotechnologicznyc. Konferencja NANO 2011
pomyślana jest jako interdyscyplinarne forum naukowo-techniczne, na którym spotykają się
przedstawiciele różnych specjalności, o różnym doświadczeniu i zainteresowaniach.
http://nano2011.mif.pg.gda.pl/

Otwarty nowy konkurs w dziedzinie ekoinnowacji
27 kwietnia KE opublikowała nowy konkurs w dziedzine ekoinnowacji w Programie CIP EIP:
CIP-eco-innovation-2011. Konkurs pozostanie otwarty do 8 września br. Projekty można
składać w 5 obszarach priorytetowych: recycling materiałów, zrównoważone budownictwo,
sektor spożywczy, sektor wodny oraz zielony biznes.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostepne są na stronie KE:
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm

Otwarto konkurs na STYPENDIA INDYWIDUALNE – Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ustanowiony w ramach Mechanizmu Finansowego EG oraz
Norwsekiego Mechanizmu Finansowego ma na celu zwiekszenie spójności społecznej
i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w
obszarze edukacji pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami: Islandią i Lichtensteinem.
http://fss.org.pl/5_nabor_maj_2011
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NIE PRZEGAP TERMINU
www.eurodesk.pl

22-06-2011
Ludzie w 7 PR – Działania Marie Curie
Program jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery zawodowej,
w sektorach publicznych i prywatnych, od początkowego kształcenia naukowców po
kształcenie przez całe życie i rozwój kariery. www.kpk.gov.pl
30-06-2011
Wspólne stypendia UNESCO-L'Oreal dla młodych kobiet naukowców specjalizujących się
w naukach przyrodniczych
Doroczne stypendia UNESCO-L'OREAL mają pomóc młodym kobietom - naukowcom
posiadającym tytuł doktora lub doktora habilitowanego w przeprowadzaniu badań w dziedzinie
nauk przyrodniczych w wybranym przez siebie laboratorium, zwykle poza miejscem
zamieszkania.
01-07-2011
EUROPRIX Multimedia Awards Office
Europejski konkurs dla młodych profesjonalistów i studentów zajmujących się tworzeniem
innowacyjnych projektów w dziedzinie e-zawartości i designu - bez względu na wybrane
medium.
15-07-2011
Staże w Delegacji Unii Europejskiej przy ONZ w Nowym Jorku
Delegacja Komisji Europejskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku
oferuje trzy staże rocznie. Stażyści pracują społecznie (nie dostają wynagrodzenia) w pełnym
wymiarze czasu pracy (35-40 godzin tygodniowo) przez cały czas trwania stażu.
15-07-2011
Środziemnomorska Nagroda Dziennikarska
Śródziemnomorska Nagroda Dziennikarska jest wyróżnieniem przyznawanym dziennikarzom
za szczególne działania wspierające różnorodność międzykulturową. Nagroda jest
przyznawana przez Fundację im. A. Lindh we współpracy z Międzynarodową Federacją
Dziennikarzy (IFJ) i COPEAM. W konkursie mogą uczestniczyć dziennikarze z 43 państw Unii
dla Śródziemnomorza.
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→Więcej

17.06.WARSZAWA Dzień informacyjny: Energia & Euratom
Podczas spotkania zorganizowanego przez Krajowy Punkt Kontaktowy omówione
zostaną planowane konkursy Inicjatywy Energii i Euratomu. Organizator zapewnia
broszury informacyjne.
Aula w IPPT – Instytut Podstawowych Programów Techniki
ul. Pawińskiego 5B
Warszawa

20.06.WARSZAWA Tydzień Innowacji
Uczestnicy Tygodnia Innowacji uzyskają również informacje o możliwościach
finansowania rozwoju centrów badawczych o wysokim potencjale innowacyjnym.
Przedstawione zostaną zasady uczestnictwa w programie Potencjał Badawczy, który
umożliwia pozyskanie blisko 5 mln EURO na zakup aparatury badawczej, budowanie
współpracy międzynarodowej oraz wzmocienie innowacyjności i ochrony praw
własności intelektualnej ośrodków badawczych. W spotkaniu weźmie udział pani Anna
Remond-Niewiarowska z Komisji Europejskiej oraz koordynatorzy zwycięskich
projektów.
Aula w IPPT – Instytut Podstawowych Programów Techniki
ul. Pawińskiego 5B
Warszawa

20.06.GDAŃSK Rozwój międzynarodowej indywidualnej kariery naukowej
Spotkanie będzie poświęcone programom o ofertom stypendialnym Fundacji na Rzecz
nauki Polskiej, L'Oreal Polska, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji
Europejskiej w ramach 7PR.
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

22.06.WARSZAWA Finansowanie
współpracy
miedzynarodowej
klastrów
badawczych oraz współpracy z krajami trzecimi-Infoday Regiony Wiedzy oraz
INCO 7PR
Główne zagadnienia to: program pracy „Regions of Knowledge”, prezentacja
zwycięskich projektów, finansowanie współpracy z krajami trzecimi w ramach
programu INCO.
Aula w IPPT – Instytut Podstawowych Programów Techniki
ul. Pawińskiego 5B
Warszawa
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