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Krajowy Dzień Informacyjny  

z obszaru nanotechnologii,  

zaawansowanych materiałów  

i biotechnologii 
 

Tematy konkursów z obszaru NMBP na 2017 r. 
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Agenda 



Katowice, 15 czerwca 2O16 
Infoday NMBP 

Prelegent:   Małgorzata Kapica  

  Ekspert  NMP 

  Kordynator współpracy Sieci KPK 

 
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

www.kpk.gov.pl 

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

Horyzont 2020 
Wsparcie dla beneficjentów 

 

 Oferta Sieci KPK 

 Własne zaangażowanie beneficjentów 

  

https://www.facebook.com/Krajowy-Punkt-Kontaktowy-Program%C3%B3w-Badawczych-UE-408143559349465/
http://www.youtube.com/user/kpkpbue
https://www.linkedin.com/company/405781?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:405781,idx:2-1-3,tarId:1447691762474,tas:national contact point
https://twitter.com/kpk_pl


Udział w PB UE, czy warto ? 

• Czy są tu jakieś pieniądze?  

• Czy są tu jakieś pieniądze dla mnie?  

• Czy mam jakieś szanse? 

• Czy moja idea projektu ma wymiar europejski? 

• Czy mogę coś zyskać, nawet jeśli nie otrzymam finansowania? 

•  Jakie kroki należy podjąć  

    aby zwiększyć szanse   

    na dofinansowanie projektu? 

• Jak stworzyć właściwe     

    konsorcjum? 

•   Jak napisać dobry wniosek? 



Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 

w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN 

PR Horyzont 2020,  

Euratom-Fission,  

Inicjatywa Leków Innowacyjnych 2 – IMI2 JU 

Eksperci do PC H2020 

NCPs  w 22 obszarach H2020 

Koordynator Sieci KPK 

Koordynator Sieci Euraxess 

http://6pr.kpk.gov.pl/index.html
http://5pr.kpk.gov.pl/home.htm


 

Cele funkcjonowania Sieci KPK  

 

1. Przybliżenie programu Horyzont 2020   

 wszystkim potencjalnym wnioskodawcom,  

 

2. Zapewnienie klientom w całej Polsce  

 bliskiego, bezpośredniego dostępu  

 do Punktów  Kontaktowych ,  

 wykorzystanie potencjału eksperckiego  

 

3.   Szeroki pakiet usług szytych na miarę klienta  - 

      - Wspólna oferta Sieci KPK, działania mentoringowe, 
 



Oferta Sieci KPK 

 Dni informacyjne, konferencje, 

 Szkolenia/warsztaty,  

 Działania mentoringowe 

 Doradztwo finansowo-prawne 

 Indywidualne konsultacje wniosków projektowych,  

 Wsparcie w poszukiwaniu partnerów (partner search), 

 Organizacja międzynarodowych spotkań brokerskich, 

 Promocja polskich podmiotów w wymiarze międzynarodowym. 



 

Wsparcie w regionie  -  http://www.rpk.polsl.pl 

 



http://ec.europa.eu/research/participants/portal 

• Szukanie tematów nie powinno ograniczać się jedynie do profilu badawczego 

• Otwarte tematy w konkursach są wielodyscyplinarne 

http://kpk.gov.pl 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal


 Projekt zmian w ocenie parametrycznej i kategoryzacji jednostek 

naukowych w 2017 roku. 

 

 Granty na Granty - środki na pokrycie planowanych kosztów bądź 

refundację kosztów przygotowania wniosku do „Horyzontu 2020” 

 Dla koordynatorów projektów  

CZEKAMY !!! 

 

 PREMIA  NA  HORYZONCIE PNH BUDŻET NA 2016 R.   40,2 MLN ZŁ 

 Otwarcie naboru  - 14 marca 2016 r. 

 premianahoryzoncie@nauka.gov.pl 

 

 

Wsparcie   MNiSW 

 

mailto:premianahoryzoncie@nauka.gov.pl
mailto:premianahoryzoncie@nauka.gov.pl
mailto:premianahoryzoncie@nauka.gov.pl
mailto:premianahoryzoncie@nauka.gov.pl
mailto:premianahoryzoncie@nauka.gov.pl


Wsparcie sieci NCP 



Konferencje, spotkanie brokerskie 

14.10.2016 – PPP Infoday  - Bruksela 

Zapraszamy do udziału  !!! 



Najbliższe wydarzenia 

Dni informacyjne : 

14-16.09.2016 - II Krajowa Konferencja „Grafen i inne materiały 2D”  - Szczecin 

19-20.09.2016 –Infoday - Energia i EeB – Łódź, 

10. 2016 - PPP Infoday – FoF, SPIRE – Wrocław,   
 

Szkolenia, warsztaty + wydarzenia dedykowane 

 



Zostań ekspertem oceniającym wnioski 

Baza ekspertów do której mogą wpisywać się osoby indywidualnie lub  

nominowane przez  instytucje macierzystą. 

Urzędnicy KE wybierają ekspertów (oceniających wnioski) z tej bazy.   

    udział w ocenie to doskonała szkoła pisania projektów: zaoszczędza czas na 

     przygotowanie własnego wniosku i zwiększa szanse sukcesu; 

    za "naukę" i wykonaną pracę ekspert otrzymuje honorarium - 450 euro/dzień,  

      refundację kosztów podróży, dietę dzienną – 149 euro; 

    ekspertem może zostać każda osoba działająca w sferze badawczo- 

      rozwojowej, a także osoby zatrudnione w przemyśle i administracji;  

    wymogi: wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie oraz znajomość  

      języka angielskiego (ale nie koniecznie doskonała); 

    udział w ocenie jest sprawą indywidualną (prywatną) każdego eksperta =  nie 

trzeba mieć "namaszczenia" swojego pracodawcy.  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 

 

  
 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY  

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  
 

 

 

 

Małgorzata Kapica 
Koordynator Współpracy Sieci KPK 

Ekspert NMP NCP 

Członek delegacji do Komitetu Programowego H2020 NMBP 

 

E-mail: malgorzata.kapica@kpk.gov.pl 

 

 

https://www.facebook.com/Krajowy-Punkt-Kontaktowy-Program%C3%B3w-Badawczych-UE-408143559349465/
http://www.youtube.com/user/kpkpbue
https://www.linkedin.com/company/405781?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:405781,idx:2-1-3,tarId:1447691762474,tas:national contact point
https://twitter.com/kpk_pl

