EAP PLUS პროექტის, ზაფხულის საინფორმაციო ბიულეტენი

სიახლეები
•

Training for National Contact Points (NCPs) held in a very
interactive mood in Yerevan, Armenia
მიმდინარე წლის 29 მაისს, სომხეთის მეცნიერებათა ეროვნულ
აკადემიაში, ერევანში, გაიმართა ტრენინგი ევროკავშირის
კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „HORIZON 2020“-ის
ეროვნული საკონტაქტო პირებისათვის (NCPs).

•

'Towards EU-EaP clusters collaboration', a two-day workshop
coming up on 11-12 July in Tbilisi, Georgia!
„ჰორიზონტი 2020“-ის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის
,,EaP Plus”-ის ფარგლებში, სამუშაო შეხვედრა ჩატარდება
საქართველოში, მიმდინარე წლის 11-12 ივლისს, რაც მიზნად
ისახავს პროგრამის მონაწილე ქვეყნების კლასტერებს შორის
თანამშრომლობასა და გამოცდილების გაზიარებას.

•

Meeting with Dr. Inga Dadeshidze and Ms. Katalin Alföldi,
two COST representatives who took part in the COST Info
Day in Tbilisi
მიმდინარე წლის 4 მაისს ,,EaP Plus” პროექტის მონაწილე ქვეყნების
დედაქალაქებში,
თბილისსა
და
კიშინოვში
გაიმართა
საინფორმაციო შეხვედრა, რომელსაც უძღვებოდნენ ევროპის
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის წარმომადგენლები ინგა დადეშიძე
და კატალინ ალფოლდი.

დოკუმენტები
EaP PLUS Deliverable: Annual policy brief on issues highly
relevant to the EaP-EU collaboration
,,EaP PLUS” პროექტის ყოველწლიური შემაჯამებელი დოკუმენტი,
რომელიც მოიცავს ამ პროგრამის წევს ქვეყნებსა და ევროკავშირს შორის
კონკრეტული პოლიტიკური საკითხების განხილვას.

კონკურსები
•

Grants for networking in Brokerage Events or Preparatory
Meetings – 3rd call - Apply now!

,,Eap PLUS” პროექტის ფარგლებში გამოცხადდა მცირე საგრანტო
კონკურსის მე-3 ეტაპი, რომელიც ითვალისწინებს გრანტებს
საშუამავლო ღონისძიებებსა და მოსამზადებელ შეხვედრებში
მონაწილეობისთვის.

სიახლეები
Presentations and recording of Horizon 2020 Webinar 3 are available!
მიმდინარე წლის 17 მაისს ,,EaP Plus” პროექტის ფარგლებში გაიმართა
ვებინარი ევროკავშირის ჩარჩო პროგრამა “Horizon 2020”-ის კონკურსი
ენერგეტიკის სფეროში, რომელშიც მონაწილეობის საბოლოო თარიღია 2008
წლის სექტემბერი.

The 4th RDI webinar on Impact maximization draws over 40
participants
,,Eap PLUS” პროექტის ფარგლებში გამართული 90 წუთიანი საინფორმაციო
ვებინარი,
რომელშიც
მონაწილეობა
მიიღეს
მკვლევრებმა,
უნივერსიტეტების პერსონალმა, საშუალო და მცირე მწარმოებლებმა.

The NCP Academy organises a training session on Widening
fellowships

ვებინარი დაეთმო ეროვნული საკონტაქტო პირების
ამაღლებას თანამშრომლობის გაფართოების საკითხებში.

ცნობიერების

The new EU budget proposal for the period 2021-2027 offers to
increase the amount allocated to research and innovation
ევროპული კვლევებისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამის ბიუჯეტი 20212027 წლებში განსაზღვრულია, რომ გაზარდოს 50% ით, რაც ჯამურად
შეადგენს 100 მილიარდ ევროს.
რეგულარულად ინფორმაციის მისაღებად, ეწვიეთ საიტს

სამომავლო
ღონისძიებები

International Conference 'The Circular Economy – Rational Use of Raw
Materials'
საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია კრაკოვში, 2018 წლის 18-19
სექტემბერს. ღონისძიების მიზანია ინფორმაციის და გამოცდილების
გაზიარება მენეჯმენტის ეფექტურ მეთოდებზე, რომელიც ცირკულარული
ეკონომიკის
სამომავლო
განვითარებაზეა
ორიენტირებული.

გთხოვთ, ეწვიოთ საიტს დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად.

დოკუმენტები
EaP PLUS Deliverable: Review of Synergies among Policies &
Programmes
მოხსენება შეეხება ,,საერთო პროგრამულ ინიციატივასა“ და ,,ევროპის
თანამშრომლობა მეცნიერებასა და ტექნოლოგიებს“ შორის არსებულ
თანამშრომლობას, რომელიც ემსახურება პოლიტიკის კოორდინაციას

ევროკავშირის წევრ
სახელმწიფოებში.

და

აღმოსავლეთ

პარტნიორობის

პროგრამის

დოკუმენტი ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე.

მიმდინარე კონკურსი
MSCA

Individual

Fellowships

to

work

abroad!

,,მარი სკლადოვსკა კიურის აქტოვობების“ ფარგლებში გამოცხადებული
კონკურსი, სამეცნიერო-კვლევითი სტიპენდიები მკვლევრებისთვის..
.................................................
დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე.

