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Oferta Sieci KPK 
Dla instytutów naukowych

Prelegent:   Małgorzata Kapica

Koordynator  współpracy  Sieci KPK

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

HORYZONT 2020
Spotkanie z przedstawicielami Instytutów PAN, 

Warszawa,  24.02.2015 
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Nowe otwarcie Sieci KPK

W grudniu 2013 r . � Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy ższego  
powierzyło Krajowemu Punktowi Kontaktowemu PB UE zadanie :

� wspierania uczestnictwa polskich jednostek w kolejny m 
programie badawczych Unii Europejskiej HORYZONT 2020

� pełnienie roli Koordynatora Sieci KPK, 

która od stycznia 2014 r. skupia 
11 Regionalnych Punktów Kontaktowych

16.09.2014 – MNiSW zaakceptowało zasady dotycz ące
funkcjonowania Sieci KPK

Zakończył  si ę  proces podpisywania umów RPK z MNiSW

29.09.2014 – podpisanie
Umowy Konsorcjum Sieci Krajowego Punktu Kontaktoweg o
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Podstawowe założenia

� Wspieramy uczestnictwo polskich jednostek 
w H2020 zgodnie z wytycznymi i zaleceniami KE
(Minimum standards and guiding principles)

w ścisłej współpracy z MNiSW i KE

� najwa żniejszy dla Sieci KPK  jest klient,

� najwa żniejszym zasobem Sieci KPK s ą nasi eksperci , 

� nadrz ędnym celem Sieci KPK jest 

najwy ższa jako ść świadczonego wsparcia

� Wdrażamy procedury zgodne z wytycznymi ISO 
oraz system monitorowania i stałego podnoszenia jakości, 
w oparciu o wystandaryzowane wska źniki 
oraz ocenę klientów ,
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Nowe otwarcie Sieci KPK: 
www.kpk.gov.pl
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Cele funkcjonowania Sieci KPK 

1. Przybli żenie programu Horyzont 2020  
wszystkim potencjalnym wnioskodawcom , 

2.   Zapewnienie klientom w całej Polsce bliskiego, bezpośredniego 
dost ępu do Punktów Kontaktowych , wykorzystanie potencjału  
eksperckiego 

3.   Szeroki pakiet bezpłatnych usług szytych na miar ę klienta -
- Wspólna oferta Sieci KPK , działania mentoringowe,

4. Integracja  i optymalne wykorzystanie do świadczenia dla uzyskania 
efektu synergii przy realizacji zada ń, odpowiadaj ących oczekiwaniom 
klientów ,

5. Współpraca z Partnerami zewn ętrznymi  :
• krajowymi : BPK, LPK, EEN, Biuro PolSCA
Umowy o współpracy: RGIB, KRAB, KRASP, PAN, FNP, PA RP
• zagranicznymi: NCP krajowe

6.   Konsolidacja sieci KPK , 
- Umowa konsorcjum,  utworzenie Rady Sieci,  wspólne wska źniki

7.   Profesjonalizacja usług, ci ągle podnoszenie kwalifikacji ekspertów 



6

Klienci

� nieustannie wspieramy najbardziej do świadczone zespoły,

od lat obecne w mi ędzynarodowych konsorcjach 

� współpracujemy z ewaluatorami i koordynatorami 

zachęcającymi do nowych aplikacji 

� Identyfikujemy i docieramy do  najlepszych jednostek, 

do tej pory nieuczestnicz ących w Programach Ramowych 

� oferujemy nasze wsparcie wszystkim , którzy si ę do nas zgłaszaj ą 

(nowi klienci )

� Dostosowujemy nasze usługi:

do indywidualnych potrzeb przyszłych beneficjentów, 

bior ąc pod uwag ę oczekiwania, mo żliwo ści  zaanga żowania 

i wyznaczone przez klienta cele 

� Motywujemy, zach ęcamy  i szkolimy 
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Oferta Sieci KPK

� Dni informacyjne, konferencje - tematyczne i dedykowane

� Szkolenia/warsztaty, w tym w zakresie przygotowania wniosków 
projektowych – tematyczne i dedykowane

� Indywidualne działania mentoringowe dla jednostek naukowych, 
zespołów i naukowców ,

� Doradztwo finansowo-prawne w zakresie przygotowania i realizacji 
projektów,

� Indywidualne konsultacje wniosków projektowych, w tym 
przeglądanie gotowych wniosków przed wysłaniem,

� Wsparcie w poszukiwaniu partnerów (partner search),

� Organizacja międzynarodowych spotkań brokerskich,

� Promocja polskich podmiotów w wymiarze międzynarodowym.

Wystandaryzowane usługi
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Oferta Sieci KPK

Działania  informacyjne : 

−   dni informacyjne - których celem jest 
przekazanie podstawowych informacji 
na temat programu HORYZONT 2020, 
zasad uczestnictwa, 
aktualnych konkursów w poszczególnych 
obszarach tematycznych oraz innych 
możliwości wsparcia badań i innowacji; 

• prowadzenie krajowego portalu informacyjnego H2020 
oraz portali regionalnych;

• udost ępnianie materiałów informacyjnych i szkoleniowych
• promocja wydarze ń w Europie
• newsletter
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Oferta Sieci KPK

Działania  szkoleniowe : 

− szkolenia/warsztaty tematyczne 
– m.in. z zasad przygotowywania i 
składania wniosków, 
aspektów finansowych i prawnych, 
zagadnień ochrony praw własności 
intelektualnej, 
zarządzania i rozliczania projektów; 

− szkolenia dedykowane 
– spotkania dopasowane do 
potrzeb określonych grup odbiorców, 
zainteresowanych wybranymi 
zagadnieniami związanymi 
z możliwością uczestnictwa w H2020
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Oferta Sieci KPK

Działania  mentoringowe: 

−   wielotorowe działania wspieraj ące 
o charakterze 
informacyjno-szkoleniowo-doradczym -
dopasowane do indywidualnych potrzeb 
i możliwości poszczególnych zespołów, 
określone w czasie i oparte na identyfikacji 
kluczowych obszarów zainteresowania.

Ich celem będzie osiągnięcie przez zespół gotowości 
do podjęcia aktywnego uczestnictwa w inicjatywach 
H2020

Deklaracja chęci uczestnictwa w działaniach 
mentoringowych KPK/RPK, 
Karta realizacji działania mentoringowego.
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Oferta Sieci KPK

Działania konsultacyjne:

− indywidualne konsultacje :
� realizowane drogą telefoniczną, 
� e-mailową 
� oraz bezpośrednio podczas spotkań, 
w zakresie wszystkich zapytań dotyczących realizacji projektów w ramach 
programu HORYZONT 2020; 

− konsultacje wniosków projektowych przygotowywanych w ramach 
konkursów programu HORYZONT 2020; 
W tym przegląd wniosków przed wysłaniem

− pośredniczenie w poszukiwaniu  partnerów, 
a także prowadzenie bazy ofert współpracy
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Jak nas znaleźć ?
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Z kim się kontaktować?

Dziękuję za uwagę


