Jak z sukcesem złożyć projekt z koordynacją?

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
– o nas
• Założona w 2005 roku na mocy
porozumienia między Policją a uczelniami
wyższymi;
• NGO; siedziba w Poznaniu

• Zasięg działań: regionalny, krajowy,
międzynarodowy

• Sieć praktyków i ekspertów z obszaru
bezpieczeństwa; platforma współpracy z
uczelniami, instytucjami badawczymi i
biznesem

• Partner lokalnych, krajowych i
międzynarodowy sieci z obszaru
bezpieczeństwa; Sekretariat sieci ENLETS

• Działalność B+R i realizacja projektów;
szkolenia oraz inne działania upowszechniające
to 3 główne obszary działań PPBW

• AcNve
Od 2015 roku aktywny partner w
projektach europejskich; obecnie 8
projektów europejskich w trakcie realizacji

Nasz udział w Programie Ramowym H2020 –
początek
Od 2015 roku decyzja o udziale w projektach
europejskich H2020
2 osoby zaangażowane w rozwój działalności europejskiej

2015
Żaden ze złożonych wniosków nie otrzymał
doﬁnansowania
Co z tego wynieśliśmy?

Nasz udział w Programie Ramowym H2020 –
2016 rok
PPBW uczestniczy po raz pierwszy w Info Day &
Brokerage Event w Brukseli – wartościowe kontakty,
które zaowocowały wieloma zaproszeniami do
wniosków; rozpoczynamy etap budowania naszej
europejskiej wizytówki

2 wnioski otrzymują dofinansowanie–
MINDb4ACT oraz i-LEAD project

2016
Wspólna konferencja PPBW i KPK w Polsce-> Maj 2016
Dzień Informacyjny w obszarze „Bezpieczne Społeczeństwa”
Programu H2020

Wydarzenia networkingowe i informacyjne –
2017-2020

Wydarzenia networkingowe i informacyjne
Te wydarzenia były dla nas bardzo istotne pod kątem udziału we
wnioskach składanych w ramach Programu Ramowego.
To tu budujesz sieć kontaktów, ale także rozpoznawalność instytucji
na arenie międzynarodowej.

Kilka faktów po 5 latach

• 81 złożonych wniosków w ramach H2020
i Programu ISF-P od 2015 roku

• Dział Projektów PPBW liczący 9 osób;
bogate zaplecze ekspertów

• 8 projektów europejskich w trakcie
realizacji, 4 w trakcie podpisywania GA, 2
zakończone

• Udział w 7 wydarzeniach networkingowych
organizowanych przez SEREN – Secure
Societies Info Day & Brokerage Events

• 2 wnioski złożone w ramach H2020 jako
koordynator= 2 projekty, które
rozpoczną się w 2021 roku

• Active
Networking i spotkania B2B organizowane w
ramach Programów Ramowych są niezwykle
ważne!

Rok 2020 i decyzja o koordynacji –
2 wnioski i 2 projekty
Projekt 1
- CSA; GM01 opcja 2; H2020
Pan-European networks of practitioners
and other actors in the field of security;
Option 2: fighting Cybercrime

Projekt 2
- RIA; FCT 01 sub-topic 3; H2020
Sub-topic 3: [2020] Developing evidence-based
approaches to evaluate and to further develop
initiatives to prevent and counter violent radicalisation

- 21 partnerów z 14 krajów (2 partnerów z
Polski)
- 5-letni projekt, data rozpoczęcia 1 maja
2021
- Łączny budżet: ok. 3.5 mln EUR
- Końcowa ewaluacja wniosku: 13,5 na 15

-

19 partnerów z 15 krajów (w tym 3 partnerów z Polski)
3-letni projekt, data rozpoczęcia 1 września 2021
Łączny budżet: ok 5 mln EUR
W ramach FCT01 złożonych zostało 30 wniosków, dla
podtematu 3 tylko jeden miał otrzymać dofinansowanie
z KE
- Końcowa ewaluacja wniosku: 14.5 na 15

Nasze podejście do koordynacji i kilka wskazówek
Wnikliwa analiza opisu tematu konkursowego, każdego słowa; zrozumienie celu wniosku!
Budowa koncepcji – najdłuższa i najtrudniejsza część tworzenia wniosku; znajomość state-of-the-art.;
Zespół oddelegowany wyłącznie do pracy nad wnioskiem; praca z ekspertem z tego obszaru;
Prezentacja początkowej koncepcji wniosku podczas dnia informacyjnego na SMI2G w Brukseli (styczeń 2021);
Budowanie Konsorcjum na wczesnym etapie: skrupulatny dobór partnerów, rozmowy 1:1 przed dołączeniem;
Dobór Liderów Pakietów Prac – adekwatnie do kompetencji i zadań;
Poszukiwania praktyków na wczesnym etapie – służby oraz instytucje publiczne często potrzebują czas na decyzję;
Budowanie sieci partnerów stowarzyszonych – LoS;

Nasze podejście do koordynacji i kilka wskazówek
Harmonogram działań przygotowania wniosku – dobra organizacja pracy konsorcjum!
Cotygodniowe videokonferecje z Konsorcjum; osobne videokonferencje poświęcone pakietom prac;
prezentowanie postępów; wspólne omawianie problemów, włączanie partnerów w proces tworzenia wniosku;
wspólne podejmowanie decyzji; transparentność;
Wniosek pisany prostym językiem, zrozumiałym dla osoby, która nie jest ekspertem w tej dziedzinie;
przypisy we wniosku odnoszące się do rzetelnych źródeł; definicje słów kluczowych dla wniosku;
Wniosek przyjemny graficznie;
Konsultacja wniosku z RPK – bardzo pomocne! Przekazanie wniosku do przeczytania osobie trzeciej, do której
ma się zaufanie;
Sprawdzenie wniosku przez native speakera – proof reading;
Wykorzystaj doświadczenia z poprzednich projektów – dobre praktyki.
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