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Wiesław Studencki

Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE
w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki 
Polskiej Akademii Nauk

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

Transnational Access:

bezpłatne badania 
w najlepszych europejskich 

ośrodkach

www.kpk.gov.pl

Dzień informacyjny „Infrastruktura badawcza”
IPPT PAN, Warszawa, 26.01.2016
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Zasady:

� konieczno ść wyjazdu do innego kraju (Transnational)

� długo ść pobytu – od 1 tygodnia do 3 miesi ęcy

� projekt pokrywa koszty:

� badań

� podró ży

� pobytu

� dost ępu do e-infrastruktury

Dostęp do infrastruktur 
czyli Transnational/Virtual Access

Ponadnarodowy/wirtualny dost ęp do infrastruktur
to obowi ązkowy element projektu integruj ącego
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Instytut Instytut

Instytut Instytut

Projekt Integrating
Activities

Dostęp do infrastruktur 
czyli Transnational/Virtual Access

Naukowcy zgłaszają się 
bezpośrednio do projektu, w odpowiedzi 

na „Calls for proposals”.

Bezpłatne prowadzenie bada ń w najlepszych o środkach
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Specyfika projektów

Projekty mają swoją specyfikę

• różne cykle (periodic calls)

• stały nabór (continuous calls)

• ten sam termin dla całego projektu

• różne terminy w poszczególnych infrastrukturach

• preferencje (np. dla nowicjuszy lub młodych naukowców) 

• konkursy (mniej lub bardziej konkurencyjne)

• około 50% użytkowników infrastruktur korzystających z 
międzynarodowego dostępu to doktoranci i doktorzy - stażyści 

• korzystać mogą naukowcy z krajów trzecich
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Jak znale źć stosowny projekt?
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Wszystkie projekty i otwarte konkursy:
http://www.rich2020.eu
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Skala Transnational Acces

• w 6 PR skorzystało ok. 20.000 naukowców

• w 7 PR skorzystało >  20.000 naukowców

• szacuje się, że w Horyzoncie będzie to ok. 40.000 naukowców
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Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE
Instytut Podstawowych Problemów Techniki 
Polskiej Akademii Nauk

ul. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa 

tel:    0  22 828 74 83 
fax:   0  22 828 53 70 
e-mail:  kpk@kpk.gov.pl

Wiesław StudenckiWiesław StudenckiWiesław StudenckiWiesław Studencki
e-mail: Wieslaw.Studencki@kpk.gov.pl

Dziękuję za uwagę

Osoby do kontaktu:

Pytania?


