
 

 

 

 

          

 
 

 
 

                                                             

Białystok,23.04.2018 

RO-410.0881.7.RPK.2018 

 

Szanowni Państwo 

 

Aktualnie przekroczyliśmy półmetek Programu Ramowego Horyzont 2020. Do wykorzystania w ciągu ostatnich 

trzech lat programu zostało ok. 30 mld euro. Przed polskimi instytucjami pojawiły się nowe szanse związane również z 

dobrą koniunkturą na inwestycje w badania i rozwój oraz możliwości, jakie dają konkursy. Systemowe działania to szansa 

na osiągnięcie celów postawionych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wychodząc naprzeciw potrzebom 

zwiększenia uczestnictwa polskich uczelni w Programach Ramowych UE chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w 

spotkaniu pt. „POLSKIE UCZELNIE – STRATEGIA NA HORYZONT 2020”, poświęconemu omówieniem aspektów, które 

pozwolą zwiększyć udział polskich uczelni i przemysłu w H2020, z uwzględnieniem nowych zasad wynagradzania w 

H2020. W szczególności skupiamy się na strategii udziału instytucji w ramach grantów Europejskiej Rady ds. Badań 

Naukowych (ERC) oraz Działań Marii Skłodowskiej-Curie, a także w dedykowanych konkursach w obszarze Spreading 

excellence and widening participation (Teaming, Twinning, Katedry ERA) oraz podejmowania ważnych ról w projektach 

współpracy międzynarodowej. Ponadto podczas spotkania zostanie przedstawiane stanowisko polskich ekspertów i 

wstępny zarys 9. Programu Ramowego UE – w przyszłej perspektywie finansowej 2021-2028. Już dziś jest dobry czas na 

zapoznawanie się z nowymi możliwościami, jakie przyniesie kolejny Program Ramowy UE i wpisanie odpowiednich działań 

w strategie rozwoju uczelni, instytutów i firm na kolejne lata. Spotkania są organizowane we współpracy z Krajowym 

Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE.  

Spotkanie odbędzie się w dniu 27.04 br. w siedzibie Politechniki Białostockiej (Aula im. Karola Białkowskiego, 

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 A - Budynek Rektoratu). 

Jednocześnie informuję, iż w tym samym dniu, Politechnika Białostocka wspólne z Narodowym Centrum Nauki  

organizuje szkolenie dla wnioskodawców projektów badawczych. Szkolenie przeprowadzi Pani dr Marta Buchalska 

Koordynator Dyscyplin w Dziale Nauk Ścisłych i Technicznych w Narodowym Centrum Nauki w Krakowie. Szkolenie 

przeznaczone jest dla pracowników oraz doktorantów Politechniki Białostockiej i obejmuje poniższe zagadnienia: 

 przygotowanie wniosków o finansowanie projektów badawczych na następujące typy konkursów: OPUS, 

SONATA, PRELUDIUM, MINIATURA; 

 ocena wniosków o finansowanie projektów badawczych. 

W załączeniu szczegółowy program obu spotkań. 

 

 

  



 

 

 

 

          

 
 

 
 

                                                             

 
POLSKIE UCZELNIE – STRATEGIA NA HORYZONT 2020 

 
Białystok, 27 kwietnia 2018 

Aula im. Karola Białkowskiego; Politechnika Białostocka, Białystok, ul. Wiejska 45 A 
 

 

12:30 – 13:00 Lunch 

13:00 – 13:05 Wprowadzenie - dr hab. inż., Roman Kaczyński, prof. nzw – Prorektor  ds. Rozwoju  Politechniki Białostockiej 

13:05: 13:40 
Analiza udziału podlaskich uczelni w H2020, krajowe instrumenty wsparcia, najbliższe konkursy  w 
H2020, Co nas czeka w 9 Programie Ramowym – dr Zygmunt Krasiński, dyrektor  KPK PB UE 

13:40 – 14:00 Granty ERC - wsparcie liderów – Magdalena Chomicka, KPK PB UE 

14:00 – 14:25 Nowe zasady finansowania wynagrodzeń w H2020 – Barbara Trammer, KPK PB UE 

14:25 – 14.40 Przerwa   

14:40 – 15:00 
Zwiększanie mobilności międzynarodowej i międzysektorowej doktorantów oraz pracowników 
naukowych oraz umiędzynarodowienie studiów doktoranckich poprzez działania Marii Skłodowskiej-
Curie – Bogna Hryniszyn KPK PB UE  

 

15:00 – 15:20 

MSCA COFUND 2016 -  doświadczenia laureata 

Marcin Tomkiel – Rzecznik prasowy UMB 
Maria Szlachta – Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMB  

15:20 – 15:40 Zwiększanie uczestnictwa polskich jednostek naukowych w programach ramowych badan i innowacji 
UE poprzez udział w inicjatywach: „Spreading excellence and widening participation” – Teaming, 
Twinning oraz ERA Chairs – Wojciech Adamiak, KPK, PB UE 

15:40 – 16:00 Pytania i odpowiedzi 


