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Szanowni Państwo, 

uprzejmie proszę o wybranie odpowiedzi - TAK lub NIE: 

 

1. Chciałbym/chciałabym otrzymać atrakcyjny grant na 
badania naukowe i rozwinąć swoją karierę zawodową. 
 

TAK / NIE 

2. Chciałbym/chciałabym nawiązać współpracę z 
najlepszymi naukowcami z całej Europy i wymienić się z 
nimi doświadczeniami i pomysłami. 
 

TAK / NIE 

3. Chciałbym/chciałabym odbyć staż naukowy w jednym z 
krajów europejskich. 
 

TAK / NIE 

4. Jestem zainteresowany/a uczestnictwem w Horyzoncie 
2020, ale nie jestem pewny/a jakie podjąć ku temu kroki 
i od czego zacząć. 
 

TAK / NIE 

5. Mam pomysł na projekt badawczy, ale nie wiem jak 
zbudować na nim odpowiedni wniosek aplikacyjny. 
 

TAK / NIE 

6. Mam pomysł na projekt badawczy i/lub zespół badawczy 
gotowy do podjęcia współpracy, ale nie mam partnerów 
zagranicznych do stworzenia konsorcjum i nie wiem jak 
ich pozyskać. 
 

TAK / NIE 

7. Chciałbym/chciałabym złożyć wniosek aplikacyjny w 
Horyzoncie 2020, ale potrzebuję informacji nt. procedury 
aplikacyjnej, konstruowania wniosku, tworzenia 
konsorcjum. 
 

TAK / NIE 

8. Chciałbym/chciałabym poznać ludzi, którzy od dawna 
aktywnie realizują projekty w Horyzoncie 2020 i mogą 
dać mi cenne wskazówki. 
 

TAK / NIE 

 

 

Jeśli przy co najmniej dwóch z powyższych stwierdzeń zaznaczyli Państwo „TAK” – 

proponujemy spotkanie, podczas którego będą mogli Państwo uzyskać odpowiedzi  

na wszystkie pytania. 
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ZAPROSZENIE 

 

W imieniu JM Rektora Jacka Semaniaka Dział Nauki UJK zaprasza Państwa na 

Seminarium pn.  

„Horyzont 2020 – od pomysłu do grantu”, 

które odbędzie się 11 grudnia 2015r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach, w Sali 

Konferencyjnej nr 1.35, o godz. 10.30. 

Podczas seminarium zostaną dokładnie omówione kwestie związane z: 

 ogólną charakterystyką Programu Horyzont 2020 i jego głównych zagadnień, 

kluczowych dla pisania wniosków aplikacyjnych; 

 procedurą aplikacyjną – pisanie i składanie wniosków w Horyzoncie 2020; 

 poszukiwaniem partnerów zagranicznych do konsorcjum; 

 kryteriami, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać grant; 

 działaniami Działu Nauki UJK wspierającymi Państwa przy zdobywaniu 

informacji nt. konkursów w Horyzoncie 2020 oraz składaniu wniosków. 

Część teoretyczną przedstawi Państwu ekspert z Krajowego Punktu Kontaktowego 

Programów Badawczych UE – Pani Joanna Niedziałek. Za część praktyczną, czyli 

praktyczne wskazówki dotyczące pisania wniosków, odpowiadać będzie – poza 

ekspertem z KPK – Pani Agnieszka Kowalska, ekspert z Departamentu Transferu Wiedzy 

i Technologii z firmy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z.o.o., która jest 

najaktywniejszym polskim przedsiębiorstwem pod względem uczestnictwa  

w Horyzoncie 2020. Pani Agnieszka Kowalska podzieli się z Państwem swoim 

doświadczeniem i praktyczną wiedzą zdobytymi podczas realizacji projektów w tym 

Programie.  

Podczas seminarium będzie można zadawać pytania naszym prelegentkom, które 

chętnie rozwieją Państwa wszelkie wątpliwości związane z Programem Horyzont 2020. 

 

Z poważaniem, 

Agnieszka Bygar 

Dział Nauki UJK 


