
1

Adam Głuszuk

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

Infrastruktury badawcze w 
Horyzoncie 2020

www.kpk.gov.pl
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1. dla instytucji
2. dla naukowców

Infrastruktury badawcze
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Definicja

„Infrastruktury badawcze” to urz ądzenia, zasoby i wirtualne platformy 

świadcz ące usługi dla społeczno ści naukowej, m.in.:

� laboratoria i obserwatoria 

� kolekcje (np. biologiczne, paleontologiczne, archeolo giczne)

� specjalistyczne zbiory w bibliotekach i archiwach

� banki genów, tkanek itp.

� statki, samoloty badawcze

� parki narodowe, rezerwaty przyrody

� bazy danych 

� infrastruktura informatyczna (e-infrastruktura)
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European Research Council (ERC)

Frontier research by the best individual teams
12.873

Future and Emerging Technologies

Collaborative research to open new fields of 
innovation

2 696

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)

Opportunities for training and career development 6 162

Research infrastructures (including e-infrastructure)

Ensuring access to world-class facilities
2.383

Excellent Science

(€ million, 2014-2020)
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Rodzaje projektów

1. Prace projektowe

2. Budowa nowych infrastruktur (ESFRI)

3. Działania integruj ące

4. e-Infrastruktura

5. Działania wspomagaj ące
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Konkursy: INFRADEV 

INFRADEV 
Design Studies
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• Wspieranie koncepcyjnych i technicznych prac projektowych nad nowymi 
infrastrukturami o europejskim  znaczeniu (bottom-up proposals) 

• Wspieranie fazy przygotowawczej budowy nowych infrastruktur z „mapy 
drogowej” ESFRI 

• Wspieranie fazy implementacji i rozruchu wybranych infrastruktur badawczych 

INFRADEV
Preparatory Phase of new ESFRI projects

INFRADEV
Individual support to ESFRI and other world-class resea rch

infrastructures
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Konkursy: Działania integracyjne
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Doświadczone konsorcja:

Konsorcja, których infrastruktura osiągnęła znaczny stopień koordynacji, zwłaszcza 
w wyniku wcześniejszych działań w projektach  7PR lub H2020

Działania (obowi ązkowe):

• Współpraca w sieci ( Networking)

• Ponadnarodowy/wirtualny dost ęp do infrastruktur ( Transnational /virtual
access)

• Działania badawcze ( Joint research activities)

Tematyka projektów z góry okre ślona – 7 dziedzin: Biological and Medical
Sciences; Energy; Environmental and Earth Sciences; Mathematics and ICT; 
Material Sciences; Analytical facilities and Engineering; Physical Sciences; Social
Sciences and Humanities

INFRAIA - Projekty integrujące dla doświadczonych konsorcjów 



8

Konkursy: e-infrastruktury 

European Open Science Cloud Zintegrowanie, rozwinięcie i udostępnienie 

naukowcom nowoczesnej e-infrastruktury  
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• Dostęp do usług komercyjnych poprzez EOSC 

• Przygotowanie nowych innowacyjnych usług 

European Data Infrastructure Stworzenie europejskiej infrastruktury danych 

oferującej dostęp do komputerów o dużej mocy obliczeniowej, zbiorów danych, 

duże możliwości przyłączeniowe 

• Pan-European High Performance Computing infrastructure and services 
(PRACE)

• Centra Doskonałości HPC

• Zarządzanie infrastrukturą HPC
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Transnational Access:

bezpłatne badania 
w najlepszych europejskich 

ośrodkach

www.kpk.gov.pl
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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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Jak znale źć stosowny projekt?
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Wszystkie projekty integracyjne 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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Dziękuję za uwagę

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

Osoby do kontaktu: 

Adam Głuszuk 

adam.gluszuk@kpk.gov.pl

Rafał Duczmal

rafal.duczmal@kpk.gov.pl


