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Plan prezentacji

1. Pomysł,
2. Dobór konkursu,
3. Budowanie konsorcjum,
4. Przygotowanie wniosku,
5. Ocena wniosku
6. Projekt
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Pomysł
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�Na jakim etapie jesteśmy
Poziomy TRL

�Kogo potrzebujemy do realizacji
Centra badawcze

SME
Podmioty publiczne
Jednostki naukowe

…
�Czy charakter europejski?

Innowacyjna idea Obszar specjalizacji

� Czym się zajmujemy?
� Czym chcemy się zajmować?
� Nasze doświadczenia

vs.



4

Dobór Konkursu
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Temat:

�Szukanie tematu
Tematyka z zakresu SPACE w wielu Programach Pracy
Spis treści
Dokładna analiza opisu tematu w Programie Pracy

Specific Challenge
Scope
Expected impact
Dodatkowe informacje i warunki

Czy pasuje nam wymagany przez KE instrument? (RIA, IA, CSA)

�Czy nasz pomysł wpisuje się w konkurs jako całość
czy myśleć o wykorzystaniu go jako modułu większej całości?

�Co możemy zaoferować konsorcjum w tym temacie?



Budowanie Konsorcjum
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Kogo szukamy:
� Czego oczekujemy od partnerów (zakres działań)
� Koordynator czy partner?
� Jakie państwa/typy jednostek?

� Szeroki rozkład
� Jednostki powiązane

My i oni czyli komplementarne konsorcjum

Gdzie szukamy:
� Indywidualne kontakty
� Dotychczasowi partnerzy biznesowi
� Partner Search
� Imprezy networkingowe/dni informacyjne/ spotkania 

brokerskie/konferencje/targi
� kalendarz eventów na stronach KPK, EC, COSMOS



ICT Proposers’ Day 2016
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Przygotowanie Wniosku
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�Dokumentacja (do konkretnego konkursu!)
(Work Programme, Guide for applicants, Template)

�Jeden punkt dostępowy- Participant Portal
�Składanie wniosku drogą elektroniczną
�Rejestracja instytucji (o ile wcześniej nie była rejestrowana)

�LEAR
�Numer PIC

�Sprawdzenie „State of the Art”
� wyszukiwarka projektów/ rynek

rynek
�Jak oceniany jest projekt

� Kryteria ewaluacji
� Nie ma negocjacji!
� Zostań ekspertem!

Co potrzebujemy zrobi ć/wiedzie ć:



Wniosek

� Proposal template
� Part A- część administracyjna
� Part B- część merytoryczna

� Część merytoryczna B (RIA/IA/CSA):
� Excellence Doskonałość naukowa 

� Impact Wykorzystanie i upowszechnienie wyników projektu

� Quality and efficiency of implementation Jakość i skuteczność 
realizacji projektu

� Limity stron:
� RIA/IA: 70 stron
� CSA: 50 stron
� SME Instrument Phase I:10 stron, Phase II: 30 stron
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Ocena wniosku- kryteria ewaluacji
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Eligibility
criteria

• Złożony na czas kompletny wniosek
• Wymagane minimum ilości partnerów
• Zawartość zgodna z Call’em
• Wybrany odpowiedni instrument finansowania

Exelence Impact
Quality and 
efficiency of 

implementation



PODSUMOWUJĄC
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Szukajmy nie tylko w Space WP

Znajd źmy do świadczonych partnerów

Porównajmy nasze rozwi ązanie z innymi

„Sprzedajmy” nasz pomysł 
ewaluatorom

Pokażmy perspektyw ę

Opiszmy: Co? Po co? Jak?



Projekt
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�Grant Agreement
Zarządzanie prawami własności intelektualnej (IPR )określone w 
ramach GA

Ochrona naszej wiedzy wnoszonej do projektu „background”
Określenie kto będzie właścicielem wyników 

�Consortium Agreement

Gdy uda si ę znaleźć na li ście dofinansowanych projektów :

a potem…

�Monitoring
Raportowanie
Review

�Wypłata środków
Początkowa
W trakcie trwania projektu
Ostatnia (10% pełnej kwoty)

�Audyt
Możliwy do 2 lat po ostatniej wypłacie
Gdy dofinansowanie/partnera >= 325 000 EUR
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Pamiętaj!
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Mierzalne 
cele Odzwierciedlenie w 

opisie objectives i 
układzie pakietów 

pracy (WP)

Pierwsze 3,4 
strony 

wniosku…

Public deliverables
lub

Confidential deliverable + 
public summary

Komplementarne
konsorcjum

Prosty j ęzyk ,
krótkie zdania

Jasna odpowiedź 
na pytania co

robimy po co i jak

Do 
sprawdzenia 
przez native 
speaker’a

Spójno ść 
opisu (tekst
od różnych 
partnerów)



PRZYDATNE INFORMACJE
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Kto mo że pomóc:

Przydatne linki:

� KPK (www.kpk.gov.pl)

� Projekt Cosmos ( http://ncp-space.net/ )

� H2020 Online Manual ( http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide)
� Participant Portal ( http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html)
� Wyszukiwarka dotychczasowych projektów 

(http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html)
� COSMOS Online Partner Search Database ( http://www.spaceinfoday.eu/h2020-space-

infoday/participants )



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY 
PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

Aleksandra Ihnatowicz
kom. +48 795 112 967

aleksandra.ihnatowicz@kpk.gov.pl


