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1. PRZYDATNE INFORMACJE

1.1.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W KRAKOWIE – PORTAL BENEFICJENTA I 1.1. WYBRANE
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W
WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

Wojewódzki Fundusz uruchomił portal który umożliwia bieżące śledzenie stanu realizacji złożonych
KIZ-ów, wniosków oraz zawartych umów. Aby korzystać z Portalu należy dokonać rejestracji.
Portal ma charakter wyłącznie informacyjno-komunikacyjny, nie transakcyjny. KIZ-y i wnioski muszą
być wysłane w wersji elektronicznej przez portal oraz złożone w wersji papierowej w siedzibie
funduszu (lub wysłane pocztą). Suma kontrolna znajdująca się w prawym górnym rogu formularzy
musi być taka sama w wersji elektronicznej i papierowej.
https://www.wfos.krakow.pl/od-10102016-r-formularze-kiz-ow-i-wnioskow-tylko-przez-portal-beneficjenta

1.2.

PRZERWA W NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSU
„PREMIA NA HORYZONCI E”

W związku z modyfikacją systemu składania wniosków w ramach konkursu pn. „Premia na
Horyzoncie” na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie
ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 i programie Euratom od dnia 8
grudnia 2016 r. do dnia 5 stycznia 2017 r. zostaje czasowo wstrzymany nabór wniosków. Po tym
terminie będzie można nadal składać wnioski.

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/przerwa-w-naborze-wnioskow-w-ramach-konkursu-premia-na-horyzoncie.html
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1.3.

WYTYCZNE W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH NARODOWEGO
CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Wytyczne w zakresie promocji projektów finansowanych ze środków krajowych
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/wytyczne-w-zakresie-promocji-projektow-finansowanychze-srodkow-krajowych/

1.4.

REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH

Uruchomiono
Rejestr
Usług
Rozwojowych
(RUR)
dostępny
pod
adresem www.inwestycjawkadry.pl, to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług
rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych,
doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje
i osoby prywatne będą mogły rozwijać swoje kompetencje oraz realizować swoje cele
edukacyjne i biznesowe.
https://www.inwestycjawkadry.info.pl/

1.5.

USTAWA 2.0 – ZAŁOŻENIA DO NOWEJ USTAWY O SZKOLNICTWIE
WYŻSZYM

Ustawa 2.0 – założenia systemu szkolnictwa wyższego to konkurs dla polskich akademików
i naukowców na założenia do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Osoby
zainteresowane udziałem w konkursie będą miały dwa miesiące, by stworzyć zespoły
badawcze i przygotować ogólny projekt nowych przepisów. Propozycje muszą w ścisły sposób
odnosić się do zakresu tematycznego opublikowanego przez MniSW. Wśród tematów znalazły
się:
 system szkolnictwa wyższego,
 ustrój jednostek w systemie szkolnictwa wyższego i zarządzanie nimi,
 system oceny jakości ,
 finanse i mienie jednostek w systemie szkolnictwa wyższego,
 studia, studenci, doktoranci, absolwenci.
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Spośród nadesłanych założeń ministerstwo wybierze trzy projekty badawcze, które okażą się
najlepsze dla polskiego szkolnictwa wyższego
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ustawa-2-0-srodowisko-naukowe-przygotuje-nowa-ustawe-oszkolnictwie-wyzszym.html

1.6.

NAJNOWSZA LISTA PUNKTOWANYCH CZASOPISM NA 2016 ROK

17591 – tyle pozycji znajduje się na najnowszej ministerialnej liście czasopism naukowych na
2016 rok. Naukowcy dowiedzą się, ile punktów mogą zdobyć za publikację
w poszczególnych tytułach. Czasopisma po raz kolejny podzielone zostały na trzy części.
W części A znalazło się 11271 czasopism naukowych, które posiadają współczynnik wpływu
Impact Factor (IF) i wpisane zostały do bazy Journal Citation Reports. Nawet 50 punktów
można otrzymać za opublikowanie artykułu w wybranych pismach z grupy A. Część B to
wykaz czasopism, które nie posiadają współczynnika IF. Lista zawiera 2209 tytułów. Najwyższa
liczba punktów za publikację w periodyku z listy wynosi 15 punktów. Ostatnią częścią
tegorocznej listy czasopism jest lista C stworzona dla badań humanistycznych.
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/najnowsza-lista-punktowanych-czasopism-na-2016-rok.html

1.7.

RADA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W NOWYM
SKŁADZIE

Wymiana 15 członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju następuje co 2 lata, na
podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
(Dz. U. z 2016 r. poz. 900 i 1250).
W związku z powyższym Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie art.
13 ust. 1 ww. ustawy powołał, na okres od dnia 30 listopada 2016 r. do dnia 29 listopada 2020 r., 15
nowych członków Rady Centrum. W składzie Rady Centrum pozostali członkowie, których
kadencja kończy się dnia 29 listopada 2018 r.

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/rada-narodowego-centrum-badan-i-rozwoju-w-nowym-skladzie_20161130.html
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1.8.

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM MONITOROWANIA EKONOMICZNYCH
LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH

Strona jest skierowana szczególnie do maturzystów i tych, którzy chcieliby podjąć studia. Dzięki niej
można uzyskać odpowiedź na pytanie, czy absolwenci konkretnego kierunku na konkretnej uczelni
znajdują zatrudnienie. Na stronie można się dowiedzieć, jak długo absolwenci poszukiwali pracy,
jaka jest stabilność ich zatrudnienia i ile średnio zarabiali. To jeden z pierwszych systemów w Europie,
który w takim zakresie monitoruje losy absolwenta. Podobny system mają tylko Szwedzi, ale nasz jest
dużo bardziej zaawansowany i przetwarza dużo więcej danych
http://absolwenci.nauka.gov.pl/

1.9.

BAZA KONKURENCYJNOŚCI FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Baza to portal internetowy, który umożliwia publikację zapytań ofertowych przez
beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności. Zasada
konkurencyjności gwarantuje zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie
wykonawców przy realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Została ona
opisana w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Baza-Konkurencyjnosci-Funduszy-Europejskichuruchomiona

●●●
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2. AKTUALNE KONKURSY

2.1.

KONKURS NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU PROGRAM
- LIDER VIII

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie
kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz
zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których
wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna
wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych. Kwota alokacji w konkursie to 40 mln.
Termin naboru wniosków: 16.01.2017 r. – 17.03.2017 r.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/

2.2.

KONKURSY W NARODOWYM CENTRUM NAUKI

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1 i MINIATURA 1:
ETIUDA 5 to konkurs przeznaczony na stypendia doktorskie. Doktoranci przygotowujący swoją rozprawę
doktorską mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 4,5 tys. miesięcznie, a także odbyć staż w
zagranicznym ośrodku naukowym. Budżet piątej edycji wyniesie 10 mln zł.
SONATINA 1 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora. Do
konkursu SONATINA 1 mogą przystąpić badacze do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
W ramach programu finansowane będzie pełnoetatowe zatrudnienie laureatów w polskich jednostkach
naukowych, realizacja projektu badawczego, a także staż w zagranicznym ośrodku naukowym trwający od
3 do 6 miesięcy. Łączny budżet konkursu wyniesie 30 mln zł.
UWERTURA 1 - na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. To konkurs dla
bardziej doświadczonych naukowców, którzy mają co najmniej tytuł doktora i realizowali już projekt
badawczy finansowany przez NCN na stanowisku kierownika. Celem programu jest wsparcie polskiego
środowiska naukowego w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych
badań i zwiększenie udziału Polaków w gronie laureatów grantów ERC.
MINIATURA 1 - na pojedyncze działanie naukowe. Konkurs umożliwi sfinansowanie pojedynczych działań
naukowych służących realizacji badań naukowych. Tzw. „małe granty” można będzie przeznaczyć m.in. na
badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazdy badawcze
i konferencyjne. Konkurs skierowany jest do osób z tytułem doktora, które dotąd nie kierowały realizacją

projektów badawczych, ani nie były laureatami konkursów stypendialnych i stażowych
finansowanych przez NCN.
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Termin składania wniosków 15 grudnia 2016r do 15 marca 2017 roku w systemie
elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.
https://www.ncn.gov.pl/konkursy/2016-12-15-etiuda5-sonatina1-uwertura1-miniatura1

2.3.

KONKURS W RAMACH INI CJATYWY CORNET

12 grudnia został otwarty nabór wniosków w ramach 23. międzynarodowego konkursu na projekty
badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. Nabór wniosków trwa do 29 marca 2017 r. Zakres
konkursu:
badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych, są badaniami
przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych
i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez
wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.
Obejmują głównie prace rozwojowe.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,4765,23konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet.html

2.4.

SOLAR-ERA.NET COFUND JOINT CALL – OTWARCIE NABORU
WNIOSKÓW

5 grudnia 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu SOLAR-ERA.NET
Cofund. Joint Call. Konkurs skupia się na finansowaniu projektów B+R obejmujących zagadnienia
związane z systemami wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej, m.in.
z systemami koncentratorów energii słonecznej (CSP) oraz ogniw fotowoltaicznych (PV). Data
zamknięcia naboru wniosków: 20 lutego 2017. T
Temat konkursu: Systemy wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej.
Zakres konkursu:
Innovative and low-cost PV manufacturing issues
Advanced PV products and applications
PV system integration
CSP cost reduction and system integration
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/solar-eranet-cofund/aktualnosci/art,4752,solarera-net-cofund-joint-call-otwarcie-naboru-wnioskow.html
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2.5.

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW NABORU
WNIOSKÓW W RAMACH PROW 2014 - 2020

03.03. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął zaktualizowany harmonogram naborów
wniosków
o
przyznanie
pomocy
dla
poszczególnych
typów
operacji
w ramach działań objętych PROW 2014-2020 wdrażanych przez Samorząd WM.
http://www.prow.malopolska.pl/wiadomosci/harmonogram-planowanych-naborow-wnioskow-w-ramach-prow-2014--2020

2.6.

KONKURS W RAMACH ERA COBIOTECH

1 grudnia otwarto nabór wniosków w ramach 1. międzynarodowego konkursu organizowanego
w ramach programu ERA CoBioTech. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących
zagadnienia z zakresu biotechnologii. Nabór wniosków trwa do 2 marca 2016 r.
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-cobiotech-/aktualnosci/art,4736,otwarcienaboru-wnioskow-w-1-konkursie-w-ramach-era-cobiotech-era-net-cofund-on-biotechnologies.html

2.7.

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej znajduje się kreator wyszukiwania wsparcia z programów krajowych, unijnych oraz
środków norweskich i EOG. Zapraszamy do zapoznania się ofertą.
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/
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2.8.

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW W 2017 R. W PROGRAMIE
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo 30
listopada 2016 r. jako Instytucja Zarządzająca PO WER opublikowała harmonogram naboru
wniosków na 2017 r.
W ramach PO WER zaplanowano 68 konkursów. W ramach III Osi PO WER zaplanowano siedem
konkursów, w tym konkurs na projekty stażowe w I kwartale 2017 r., konkurs na wsparcie
Akademickich Biur Karier w kwietniu 2017 r., trzy konkursy w ramach działania 3.1, konkurs w ramach
działania 3.2 na tzw. interdyscyplinarne studia doktoranckie we wrześniu 2017 r. oraz konkurs
w ramach działania 3.4 na projekty podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w lipcu
2017 r.
http://www.power.gov.pl/media/29991/2017_Harmonogram_naboru_wnioskow_publikacja.pdf

2.9.

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW DLA PROGRAMU
INTELIGENTNY ROZWÓJ NA 2017 R.

Ministerstwo Rozwoju opublikowało harmonogram konkursów na 2017 r. w ramach Programu
Inteligentny Rozwój, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.
Harmonogram wszystkich konkursów POIR ogłaszanych w 2017 r. znajduje się pod adresem:
http://www.poir.gov.pl/media/29922

●●●
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3. PRAWO I DOKUMENTY

3.1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU
OPERACYJNEGO INTELEGENTNY ROZWÓJ, 2014-2020

Dokument zawiera informacje o typach projektów i beneficjentów, którzy będą mogli otrzymać
dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój. Ponadto opisany jest plan finansowy, formy
wsparcia, poziomy dofinansowania oraz pomoc publiczna.
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/30279/SZOOP_POIR_OK_30112016.pdf

3.2.

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie
funkcjonalności SL2014 użytkownikom upoważnionym przez beneficjentów.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/14712/Podrecznik.pdf

3.3.

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWI SKO, 2014-2020

Uszczegółowienie programu zawiera informacje dotyczące ogólnych zasad i reguł realizacji
programu, osi priorytetowych oraz poszczególnych działań. Dokument składa się z dwóch części:
ogólnej, opisującej zasady horyzontalne obowiązujące we wszystkich działaniach na temat zakresu
interwencji i podstawowych zasad realizacji programu oraz szczegółowego opisu poszczególnych
osi priorytetowych i działań/poddziałań, jak również z załączników stanowiących integralną część
dokumentu.
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/30303/SzOOP_POIS_1_11.pdf
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3.4.

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU
OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, 2014 - 2020

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach
beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach
dofinansowania.
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowychprogramu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/

3.5.

PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW OBJĘTYCH
DOFINANSOWANIEM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA
2014 - 2020

Dokument, mający statut wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WM, określa
zasady kwalifikowania wydatków w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz zawiera katalog specyficznych
wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych dla działań i podziałań RPO WM 2014 -2020.
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/podrecznik-kwalifikowania-wydatkow-rpowm/2016/12/Podrecznik_kwalifikowania_wydatkow_13122016.pdf

3.6.

WYTYCZNE W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMÓW
OPERACYJNYCH POLITYKI SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

Wytyczne to dokument skierowany do instytucji uczestniczących w realizacji programów
operacyjnych. Opisuje on warunki i procedury dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych,
realizowanych w ramach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/wytyczne-w-zakresie-informacji-i-promocji-programow-operacyjnych-polityki-spojnosci-na-lata-20142020/2016/11/Wytyczne_w_zakresie_informacji_i_promocji_3_listopada_2016.pdf

3.7.

PORADNIK DOTYCZĄCY ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I
MĘŻCZYZN W FUNDUSZACH UNIJNYCH NA LATACH 2014-2020

Poradnik jest skierowany zarówno do instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie
programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego (EFMR), Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
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(EFRROW), jak również osób oceniających projekty i aplikujących o fundusze. Dokument ten ma na
celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych i pozwala zapoznać
się z praktycznymi aspektami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych.
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/20961/RownoscInfoPodrecznik_hiperlinki.pdf

3.8.

PROJEKT ZMIAN WYTYCZNYCH W ZAKRESIE TRYBÓW WYBORU
PROJEKTÓW NA LATA 2014-2020

Projekt zmian wytycznych w zakresie wyboru projektów na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać
do 13 stycznia 2017 roku na adres poczty elektronicznej: mateusz.wrobel@mr.gov.pl.
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/30802/Projekt_zmian_Wytycznych_w_zakresie_trybow_wyboru_projekto
w.pdf

3.9.

PROJEKT ZMIAN WYTYCZNYCH W ZAKRESIE
SPRAWOZDAWCZOŚCI NA LATA 2014-2020

Decyzja o nowelizacji została podjęta przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa w związku
z obserwacją możliwości znaczących uproszczeń w sprawozdawczości, szczególnie w informacji
kwartalnej, która generuje znaczne obciążenia administracyjne. W dotychczasowym kształcie
informacja kwartalna nakłada obowiązek przekazywania znacznej ilości danych, które aktualnie
nie wymagają już regularnego raportowania, takich jak: postępy w przygotowaniu dokumentów
programowych, zatwierdzaniu Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych, porozumień, instrukcji
wykonawczych itp. Dodatkowo, w związku z uzyskaniem pełnej funkcjonalności systemu
informatycznego SL2014, możliwe jest odstąpienie od obowiązku przekazywania przez Instytucje
Zarządzające części danych, które mogą być wygenerowane z systemu.
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-zmian-wytycznych-w-zakresiesprawozdawczosci-na-lata-2014-2020/

3.10. WYTYCZNE W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W
OBSZARZE RYNKU PRACY NA LATA 2014-2020
Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze
rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 20142020 ze środków EFS i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/28655/wytyczne_rynek_pracy_21116.pdf

●●●
Centrum Transferu Technologii ● Uniwersytetu Rolniczego Im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ● Biuro Programów Dydaktyczno – Naukowych

Strona 12 z 14

4. SZKOLENIA / KONFERENCJE / WARSZTATY
4.1.

II KONFERENCJA NAUKO WA "ROLNICTWO XXI WIEKU PROBLEMY I WYZWANIA"

PLANOWANE NA MARZEC 2017
28 - 29 marca 2017

MIEJSCE
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne w Krzyżowej

ORGANIZATOR
Komitet Organizacyjny UP Wrocław

ZAKRES TEMATYCZNY:
Tematyka konferencji podporządkowana jest jej tytułowi i obejmuje zagadnienia rozwoju nowoczesnych
technologii, systemów i rozwiązań stosowanych w rolnictwie. To także okazja do zaprezentowania wyników
swoich prac naukowo-badawczych jak i do dyskusji naukowej oraz wymiany myśli wpływającej na wybranie
kierunku dalszych prac badawczych.
http://www.bazakonferencji.pl/Nauki_rolnicze/wszystkie/6511/1/ii_konferencja_naukowa_rolnictwo_xxi_wieku_problem
y_i_wyzwania.html

4.2.

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „DYLEMATY I
WYZWANIA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ” ORGANIZOWANA W
CYKLU: PRZESTRZEŃ — TECHNOLOGIA — EKONOMIA

PLANOWANE NA MARZEC 2017
24 marca 2017

MIEJSCE
Kraków

ORGANIZATOR
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Katedra
Analiz Geoinformacyjnych i Katastru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Katedra Strategii
Zarządzania i Rozwoju Organizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

ZAKRES TEMATYCZNY:
Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń i wyników badań naukowych w zakresie geodezji i
kartografii, planowania przestrzennego, architektury krajobrazu, geomatyki, zarządzania i ekonomii oraz
inżynierii, kształtowania środowiska i gospodarki wodnej.
http://www.bazakonferencji.pl/Nauki_o_Ziemi/wszystkie/6540/1/ii_miedzynarodowa_konferencja_naukowa_dylematy_i
_wyzwania_gospodarki_przestrzennej_organizowana_w_cyklu_przestrzen_technologia_ekonomia.html
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4.3.

INNOWACJE, WIEDZA I ZASOBY LUDZKIE W ROZWOJU
ORGANIZACJI

PLANOWANE NA MARZEC 2017
3 marca 2017

MIEJSCE
Poznań

ORGANIZATOR
Instytut Zarządzania, Wydział Finansów i Bankowości, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

ZAKRES TEMATYCZNY:
Celem konferencji będzie wymiana poglądów i idei, stworzenie platformy wymiany myśli i doświadczeń,
zwłaszcza dla młodych pracowników nauki, interesujących się innowacjami, zasobami ludzkimi i kapitałem
intelektualnym.
http://www.bazakonferencji.pl/Nauki_ekonomiczne/wszystkie/6531/1/innowacje_wiedza_i_zasoby_ludzkie_w_rozwoju_
organizacji.html

●●●
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Biuro Programów Dydaktyczno – Naukowych
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Tel. stacjonarny: 12 662-44-25
e-mail: bpdn@ur.krakow.pl
ctt.ur.krakow.pl
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