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Definicja

„Infrastruktury badawcze” to urządzenia, zasoby i wirtualne platformy
świadczące usługi dla społeczności naukowej, m.in.:
 laboratoria i obserwatoria
 kolekcje (np. biologiczne, paleontologiczne, archeologiczne)
 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)



Jakie mamy rodzaje konkursów?

• Development and long-term sustainability of new pan-
European research infrastructures

• Interoperability and European Open Science Cloud
• Integrating and opening research infrastructures of

European interest
• European Data Infrastructure
• Demonstrating the role of Research Infrastructures in the

translation of Open Science into Open Innovation
• Support to policy and international cooperation
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INFRAIA 
Integrating Activities for Starting Communities 

Projekty integrujące dla nowych konsorcjów

(ok. 5 mln euro/projekt) 
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Działania (obowi ązkowe):

• Współpraca w sieci ( Networking): koordynacja, wspólne zasoby, bazy danych i 
zasady dostępu, wymiana kadry, szkolenia, itp.

• Ponadnarodowy/wirtualny dost ęp do infrastruktur ( Transnational /virtual
access): wspólne, skoordynowane działania i organizacja dostępu

• Działania badawcze ( Joint research activities): budowa aparatury nowej generacji, 
testowanie nowych technik i metod

Wynik:
Ułatwiony dost ęp do najlepszych infrastruktur
Integracja aparatury, zasobów (archiwów, kolekcji, i tp.)



Nowe konsorcja

Konsorcja, których infrastruktury nie korzystały z wsparcia projektów

integrujących w 7 Programie Ramowym lub Horyzoncie 2020
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Tematyka projektów nie jest z góry określona (bottom-up). Komisja oczekuje 
jednak 1 wniosku o danej tematyce.

Procedura oceny będzie najprawdopodobniej jednoetapowa z terminem 
zamknięcia konkursu w marcu 2020.



Działania KPK

• Warsztat dla aplikujących połączony z konsultacją wniosku
projektowego

o W ramach projektu RICH-2: http://www.rich2020.eu/

o Pierwszy kwartał 2020



Transnational Access:
bezpłatne badania 

w najlepszych europejskich o środkach



Zasady:

 konieczność wyjazdu do innego kraju (Transnational)

 długość pobytu – od 1 tygodnia do 3 miesięcy

 projekt pokrywa koszty:

 badań

 podróży

 pobytu

 dostępu do e-infrastruktury

Dost ęp do infrastruktur 
czyli Transnational/Virtual Access

Ponadnarodowy/wirtualny dost ęp do infrastruktur
to obowi ązkowy element projektu integruj ącego (Integrating Activity)



Instytut Instytut

Instytut Instytut

Projekt Integrating
Activities

Dost ęp 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



Jak znaleźć stosowny projekt?







Wszystkie projekty i otwarte konkursy:
http://www.rich2020.eu



















Infrastruktury badawcze – Program Pracy

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY 
PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

Rafał Duczmal
kom. +48 664 032 132

rafal.duczmal@kpk.gov.pl

Adam Głuszuk
kom. +48 500 206 039

adam.gluszuk@kpk.gov.pl

Dziękuję za uwagę


