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Lublin, 3 grudnia 2014 r. 
 
 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie zaprasza wszystkich zainteresowanych 
na bezpłatne warsztaty pt.: 
 

Wypełniamy wniosek badawczo innowacyjny do programu Horyzont 2020.  
Warsztaty dla wnioskodawców. 

 
Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom praktycznych informacji niezbędnych do prawidłowego 
złożenia wniosku badawczo-innowacyjnego w ramach programu Horyzont 2020.  
 
Warsztaty odbędą się 12 grudnia 2014 r. (piątek), w sali B212 w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (budynek B, II piętro), ul. Doświadczalna 4, w godzinach 11:00 - 14:00. 
 
Program warsztatów: 

Część I: Korzystanie z baz i serwisów Komisji Europejskiej w procesie aplikacyjnym. 

 Jak określić pomysł na projekt i zweryfikować jego innowacyjność? 

 Jak dostosować pomysł do warunków konkursowych? 

 Współpraca międzynarodowa. 
Część II: Struktura wniosku. Praktyczne wskazówki dla wnioskodawców. 

 Analiza struktury wniosku badawczo innowacyjnego. 

 Wskazówki na temat przygotowania wniosku z uwzględnieniem kryteriów oceny formalnej  
i merytorycznej. 

Część III: Tworzenie kosztorysu. 

 Zasady finansowania projektów w H2020. 

 Analiza tabeli budżetowej wniosku typu RIA. 

 Podstawowe kategorie kosztów. 
 
Dla osób posiadających komputery przenośne zapewniamy dostęp do bezprzewodowego Internetu (Wi-Fi), 
a więc możliwość interaktywnego udziału w warsztatach i samodzielną pracę z bazami danych analogicznie 
jak w przypadku składnia własnego wniosku do programu Horyzont 2020. 
 
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się poprzez 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej RPK Lublin www.rpklublin.pl w zakładce 
"SZKOLENIA". 
 
Zgłoszenia przyjmujemy do 11 grudnia 2014 r. Ze względu na charakter zajęć oraz liczbę miejsc  
w sali seminaryjnej, ograniczamy liczbę uczestników do 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy 
rejestrować się tylko w przypadku niezawodnego przybycia i apelujemy o nieblokowanie miejsc. 
 
Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udziela: 
p. Michał Marszałowicz, e-mail: mmarszalowicz@ipan.lublin.pl , tel.: 81 744 50 61 w.118 
 

Serdecznie zapraszamy 
Zespół RPK Lublin 
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