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KONKURS - PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS 2019
Startuje szósta edycja konkursu „Prize for Women Innovators 2019” utworzonego przez Komisję
Europejską. Nagroda ma na celu uhonorowanie przedsiębiorczyń, które wprowadziły swoje pomysły
na rynek. Zgłoszenia można wysyłać do 16 stycznia 2019 r.
Konkurs jest finansowany w ramach unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020. W kategorii
głównej Women Innovators zostaną przyznane trzy nagrody:





I nagroda: 100 tys. euro
II nagroda: 50 tys. euro
III nagroda: 30 tys. Euro
Specjalna nagroda Rising Innovator w wysokości 20 tys. euro zostanie przyznana początkującej
przedsiębiorczyni, która dopiero zaczyna karierę (i ma 30 lat lub mniej).

Źródło: KPK oraz KE
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OFERTY STYPENDIALNE


Stypendium im. A Pasek dla doktorantów stosujących w badaniach narzędzia i techniki
Systemów Informacji Geograficznej i/lub teledetekcji środowiska
Termin: 30 listopada 2018



USA – Fulbright Schuman Program, stypendia na pobyty badawcze o tematyce USA-UE
Termin: 1 grudnia 2018



Granty NCN: Opus, Preludium, Sonnata, Miniatura, Beethoven
Termin: 17 grudnia 2018



Dowolny kraj - stypendia EMBO dla naukowców na każdym etapie kariery (medycyna
oddechowa)
najbliższy termin: 14 stycznia 2019



Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów
Termin: 15 stycznia 2019 na semestr jesiennie i 15 kwietnia 2019 na semestr letni



Europa – ERC Consolidator Grant – dla naukowców 7-12 lat po doktoracie
Termin: 7 lutego 2019



Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – stypendia dla
doktorantów i osób po doktoracie
Termin: 15 marca 2019



Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje
aplikacje przyjmowane non-stop



Europa – EMBO: 2-letnie stypendia podoktorskie
wnioski przyjmowane są cały rok



Dowolny kraj - stypendia European Molecular Biology Organisation dla naukowców na
każdym etapie kariery
aplikacje przyjmowane non-stop

Źródło: KPK

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PB UE ZAPRASZA NA DZIEŃ INFORMACYJNY
WYZWANIA SC4 – INTELIGENTNY, EKOLOGICZNY I ZINTEGROWANY TRANSPORT W
PROGRAMIE H2020
Data 27 listopada 2018 roku.
W agendzie przewidziano możliwość krótkich (max. 3 min.) prezentacji pomysłów projektowych
związanych z tematyką konkursową oraz profili instytucji zainteresowanych uczestnictwem w w/w
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konkursach, które można zgłaszać do 23 listopada do godz. 15.00 na adres
zbigniew.turek@kpk.gov.pl
W agendzie zaplanowano prezentacje:






ministerstw dotyczących rozwoju transportu autonomicznego i elektromobilności w Polsce;
interesujących idei projektowych/propozycji współpracy z całego obszaru SC4; wygłoszonych
na spotkaniu brokerskim w Barcelonie z 13-14.11.2018 r.;
jak przygotować dobry wniosek projektowy;
jak nawiązać współpracę europejską;
oraz wystąpienia przedstawicieli miast polskich realizujących projekty związane z
autonomizacją transportu i elektromobilnością.

Więcej informacji i dostęp do rejestracji znajdą Państwo na stronie.
Spotkanie odbędzie się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, w Warszawie przy ul.
Pawińskiego 5B. Uczestnictwo jest bezpłatne. Rejestracja jest obowiązkowa. Liczba miejsc
ograniczona
Źródło: KPK

EUROPEJSKA RADA DS. INNOWACJI WYBRAŁA 246 MAŁYCH I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW Z 24 KRAJÓW W RAMACH DOFINANSOWANIA W I FAZIE
INSTRUMENTU MŚP.
Nabór wniosków w tej rundzie zakończył się 5 września br. Komisja Europejska otrzymała 2111
wniosków.
Wśród wybranych firm są podmioty polskie:





Agencja interaktywna Aberit z Rzeszowa z projektem WarmHive,
The Batteries sp. z o. o (Rzeszów) z innowacyjnym projektem wytwarzania na masową skalę
cienkowarstwowych akumulatorów półprzewodnikowych,
CREATEC Sp. z o.o (Stalowa Wola) z projektem ALFOAM polegającym na przekształcaniu nie
nadających się do recyklingu odpadów aluminiowych w pianki metalowe,
Neuro Device Group S.A (Warszawa) z projektem VOIC – rewolucyjną terapią afazji.

Najwięcej zwycięskich projektów mieści się w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych
(ICT), zdrowia i inżynierii. Każdy projekt (w sumie 244) otrzyma 50 tys. euro na przygotowanie
biznesplanu. Kilka firm może połączyć siły, aby zaproponować jeden projekt. Firmy otrzymają także
darmowe usługi coachingowe i akceleracyjne.
Najwięcej wybranych do dofinansowania podmiotów, bo aż 33, pochodzi z Hiszpanii, 28 z Włoch i 23
za Szwajcarii.
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MIĘDZYNARODOWY KONGRES „PERSPEKTYWY - WOMEN IN TECH SUMMIT”
Fundacja Edukacyjna Perspektywy zaprasza do udziału w międzynarodowym kongresie Perspektywy
Women in Tech Summit, który odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2018 r. w Warszawie. To
największe w Europie wydarzenie dedykowane kobietom w IT i Tech będzie miejscem spotkania
ponad 1000 najbardziej utalentowanych kobiet w branży technologicznej, w tym najwyższej rangi
przedstawicielek światowych koncernów i instytucji. Partnerem kongresu jest Krajowy Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych UE.
W kongresie udział wezmą goście m.in. z Doliny Krzemowej, Europy Środkowo-Wschodniej, Ukrainy,
Białorusi, ale też z Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, Armenia, Gruzja),
która wyrasta na światowe zagłębie talentów dla nowego, twórczego IT i Techu.
Więcej informacji o kongresie na: www.womenintechsummit.pl
Źródło: KPK

AUDYT INNOWACYJNOŚCI DLA MŚP
Enterprise Europe Network oferuje pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie
sprawdzenia ich pomysłu pod kontem innowacyjności. Jeśli pomysł spełnia wymogi innowacyjności
niezbędne do wzięcia udziału np. w I fazie SME INSTRUMENT, MŚP otrzymuje certyfikat, który jest
uznawany przez KE, i który można dołączyć do wniosku.
Kontakt: een@uw.edu.pl

Opracowała: Karolina Przespolewska

