SIA nieuwsbrief - mei 2019

Bekijk de webversie

Regieorgaan SIA presenteert Jaarbericht 2018
2018 was een mooi en veelbewogen jaar voor
Regieorgaan SIA. Veel nieuwe programma's en
initiatieven gingen van start en nieuwe
samenwerkingen kwamen van de grond. Je leest
er alles over in ons Jaarbericht 2018.
> Bekijk het jaarbericht

Nomineer je project voor
de RAAK-award
Tot en met 4 juli kunnen RAAK-projecten worden
aangemeld voor de RAAK-award 2019. De
RAAK-award biedt toonaangevend praktijkgericht
onderzoek van hogescholen een podium. Met de
prijs wil SIA de bekendheid en kwaliteit van het
onderzoek van hogescholen verhogen.
Projectleiders van lopende en afgeronde RAAKprojecten met concrete resultaten kunnen hun project aanmelden en maken daarmee kans op
de RAAK-award met een hoofdprijs van 10.000 euro.
> Lees meer over de RAAK-award

Hogescholen testen innovaties op festivals
Het festivalseizoen staat weer voor de deur. En
ook dit jaar worden innovaties uit onderzoek van
hogescholen getest op festivals. Een TukTuk
omgebouwd tot ambulance van De Haagse
Hogeschool, een biologisch afbreekbaar
festivalbandje van de Hanzehogeschool
Groningen en meer... Samen met Innofest maken
we het mogelijk dat deze innovaties getest
worden.
> Bekijk op welke festivals wordt getest

Sluit je aan bij een NWA-consortium
Bedrijven, maatschappelijke organisaties en wetenschappers die
geïnteresseerd zijn in meedoen aan onderzoek van de Nationale
Wetenschapsagenda (NWA) kunnen dit onder andere doen door zich aan te
sluiten bij een bestaand initiatief. Dit kan in het subsidieprogramma ORC
(onderzoek op routes door consortia) van de NWA. De lijst met consortia is nu
gepubliceerd op de website van NWO. Hoe consortiumvorming werkt en wat
daarbij komt kijken wordt je binnen één minuut uitgelegd in onderstaande
video.
> Lees alles over de ORC-call

Landelijke Kennisdag City
Deal Kennis Maken
Regieorgaan SIA is partner in de City Deal
Kennis Maken en huisvest de kwartiermaker
Rowinda Appelman. Zij organiseerde 23 mei de
landelijke kennisdag in de Energy Barn in
Groningen.
> Lees het verslag van de bijeenkomst

Verslag bijeenkomst platformregeling
De platformregeling II staat sinds half mei online. Deze regeling
is bedoeld om samenwerkingen (platforms) tussen lectoren te
stimuleren. Op 21 mei vond een werksessie plaats waarbij de
verschillende platforms samenkwamen om ervaringen van de
afgelopen tijd uit te wisselen en na te denken over de toekomst
van de platforms.
> Lees het verslag

Verhuisbericht SIA
SIA gaat verhuizen! Per 3 juni zijn we te vinden
in het nieuwe NWO-pand te Utrecht.
Ons nieuwe bezoekadres:
Winthontlaan 2
3526 KV Utrecht
> Lees meer

Kalender
28 mei:

Sluitingsdatum thematische calls Praktijkkennis voor Voedsel en Groen 2019

28 mei:

Eerste ophaalmoment KIEM GoChem

18 jun:

Eerste ophaalmoment platformregeling II

25 jun:

Horizon 2020 training voor hogescholen

27 jun:

Sluitingsdatum RAAK-publiek 2019

4 jul:

Sluitingsdatum RAAK-award

24 sep:

Tweede ophaalmoment Platformregeling II

1 okt:

Sluitingsdatum SPRONG Educatief

1 okt:

Sluitingsdatum Take-off hbo najaarsronde

15 okt:

Sluitingsdatum Top-up Ronde 8

7 nov:

Sluitingsdatum KIEM GoChem

14 nov:

SIA-congres

26 nov:

Sluitingsdatum L.INT

26 nov:

Sluitingsdatum KIEM CE

19 mrt:

Sluitingsdatum Platformregeling II

Volg ons op social media
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Ik wil deze email niet meer ontvangen
Mijn gegevens inzien en wijzigen

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u communicatie@regieorgaan-sia.nl toe aan uw adresboek.

