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Dziedziny Nauki
Nauka dla gospodarki

Środki z NFOŚiGW na edukację
ekologiczną

Ludzie Nauki

szkielet

"pradziadka"

sI)

Serwis finansowany przez
Ministra Nauki I
Szkolnictwa Wyższego

Uczelnie i instytuty
Edukacja i szkolnictwo wyższe
Finansowanie nauki

Wysyłając wniosek na konkurs Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska
I Gospodarki Wodnej można otrzymać dotację na
edukację ekologiczną. Łączna k'M:>tadofinansowania to 3,5 mln zł.
Od 24 do 28 maja Fundusz będzie przyjmowal wnioski z kategorii
"konferencje i senmarla ważne dla polityki ekologicznej państwa" oraz
"konkursy i przedsięwzięcia upowszechniające wedzę ekologiczną'. Na
takie projekty zarezerv.owano 3 mn zł.

Granty, staże i stypendia
Imprezy naukowe
Konkursy

Od 14 do 30 czerwca można będzie składać propozycje ekologicznych
działań edukacyjnych związanych tylko z biokomponentam i paliwam
plynnym. Pieniądze mogą trafić do organizacji, które przygotują dobre
pomysly na kampanie informacyjno-promocyjne,
projekty aktywnej
edukacji ekologicznej, filmy i cykliczne programy w ogólnopolskich
radiach i telewzji, czy materialy publikowane w prasie.

Nagrody i wyróżnienia
Polacy na Ś'Mecie
Popularyzacja nauki
Społeczeństwo informacyjne

Można też składać projekty dotyczące produkcji pomocy
dydaktycznych i publikacji wspomagających edukację ekologiczną,
ponad regionalnych szkoleń na temat zasad zrównoważonego rozwoju,
krajowe i rnędzynarodoee
konferencje i sernnaria o polityce
ekologicznej państwa oraz konkursy i przedsięwzięcia
upowszechniające wedzę ekologiczną

Kalendarium
Szukanie zaawansowane

W poprzednim - trzecim konkursie dla programu "Edukacja
ekologiczna" NFOŚ otrzymał Iącznie 97 wniosków. Do pozyskania byto
14,5 rnn zl. Wyniki ogloszono 10 maja.
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Palestyńscy rybacy ściągają sieci w
porcie w Gazie. źródlo: PAP/EPA/ALI
ALI bsz

Najlepszy w kategorii "ochrona l'.Ód i gospodarka wodna" okazal się
projekt Fundacji IMPACT - "Temat rzeka. Program edukacyjny dla
uczniów, studentów, animatorów i edukator6W'. W kategorii "ochrona
przyrody i obszary NATURA 2000" najlepszy był wniosek
Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Agro-Group "JELOWÓZ' program mobilnej edukacji ekologicznej dla uczniów i nauczycieli". W
trzeciej kategorii - "racjonalne gospodarowanie energią' najwięcej
punktów zebrała Fundacja GAP Polska za "Plan Globalnego Działania
na rzecz Ziem - Z energią na rzecz ochrony klimatu". AGO
PAP - Nauka w Polsce
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Ciekawostki

Małpy lubią oglądać teleVvizję
Cesarskie cięcie daje dziecku
inną florę bakteryjną
Jedynie niektóre osoby otyJe
mogą uchronić się przed
chorobami serca
Archeolodzy znaleźli w Rzyme
najstarsze portrety czterech
apostołów
Szympansów v.ojny o ziernę

Świat

Odkryto szkielet "pradziadka"
sly nnej Lucy

Szpital będzie badać genomy
pacjentów

Współpraca biznesu, nauki i
designu
Wnioski o "Bon na innowacje" do 30 czerwca

Niemecki satelita do
sondowania Ziem na odległoŚĆ
Na razie brak komentarzy .. ~j

Myśl na dziś

Wszystko o proqrame
Współpraca w 7. PR - tydzień
informacyjny KPK

Nagromadzenie

uczy

Wszystko o proęrame
Współpraca w 7. PR - tydzień
informacyjny KPK
KPK informuje o europejskiej
inicjatywe budynków

komentarz ..
Terapia genowa wyleczyła
myszy z cukrzycy

Projekt "Wiedza i praktyka" platne staże w firmach dla
naukoeców

Nauka dla Europy
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WYGRAJ KOLEJNE
NAGRODYl

Diabetycy bardziej narażeni na
choroby wątroby

kap

Politechnika Warszawska
IMlrażać innowacje

Czy znasz nasz serwis?

Książka
danych to nie jest jeszcze

nauka. Galileusz
Album "Augustis"
Białystok
w przedwojennej
fotografii
2010-06-23

Blisko sto fotografii
przedstawiających
Białystok
lat 30" znalazło się w albumie
prezentującym
zdjęcia
przedwojennego
białostockiego
fotografa
Bolesława Augustisa. To
wybór zdjęć z negatywów,
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