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Instytut Agrofizyki PAN ul. Doświadczalna 4 20-290 Lublin 27

Lublin dn. 17 września 2014

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie zaprasza wszystkich
zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt.:
Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020.
Trwa nabór wniosków do europejskiego programu Horyzont 2020 w ramach sukcesywnie
ogłaszanych konkursów. Oferta programu skierowana jest do naukowców, przedsiębiorców oraz
instytucji badawczych zainteresowanych realizacją przedsięwzięć takich jak: badania naukowe,
rozwój infrastruktury badawczej, współpraca między nauką a przemysłem, rozwój kariery
naukowców czy wzmacnianie potencjału badawczego instytucji. Przygotowanie wniosku
projektowego jest przedsięwzięciem wymagającym nie tylko dużego nakładu pracy i czasu, ale także
umiejętności prawidłowego wypełniania formularzy. Mając to na uwadze, pragniemy przybliżyć
zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 zwłaszcza tym osobom, które dotychczas nie brały
pod uwagę aplikowania o dofinansowanie KE.
Spotkanie odbędzie się w dwóch terminach tj. 24 i 25 września 2014 r., w sali B212 Instytutu
Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul. Doświadczalna 4 (budynek „B”, II piętro), w
godzinach 11:30 - 14:00.
Program szkolenia:
•
Struktura programu i przybliżenie oferty w ramach wybranych obszarów tematycznych.
•
Formalne aspekty uczestnictwa w programie Horyzont 2020.
•
Prezentacja Portalu Uczestnika i omówienie procedury składania wniosku.
•
Scenariusze udziału w programie na podstawie dotychczasowych doświadczeń
(poszukiwanie współpracy, eksperci).
UWAGA: w obu terminach ten sam program szkolenia, stąd prosimy o przemyślany wybór jednego
z ww. terminów i niezawodne przybycie.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej RPK Lublin w zakładce "szkolenia".
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 23 września 2014r.
Ze względu na charakter zajęć oraz liczbę miejsc w sali seminaryjnej liczba uczestników każdego ze
szkoleń jest ograniczona do 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy rejestrować się tylko w
przypadku niezawodnego przybycia i apelujemy o nieblokowanie miejsc.
Wszelkich informacji związanych ze szkoleniem udziela:
- p. Michał Marszałowicz, e-mail: m.marszalowicz@ipan.lublin.pl, tel.: 81 744 50 61 w.118.
Serdecznie zapraszamy
Zespół RPK Lublin

