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Polska Akademia Nauk 
Biuro Promocji Nauki PAN („PolSCA”) w Brukseli 

 

SPOTKANIA TEMATYCZNE 

PolSCA Meetings 
Informacja’2010 

 
 
 
Założenia: 

 
Biuro Promocji Nauki PAN („PolSCA” – Polish Science Contact Agency) od roku 2006 
organizuje w swojej siedzibie przy Rue du Trône 98 w Brukseli spotkania w ramach 
cyklu tematycznego „PolSCA Meetings” związanego przede wszystkim z realizacją 7. 
Programu Ramowego Unii Europejskiej (strona internetowa: http://cordis.europa.eu/fp7/; 
po polsku: http://cordis.europa.eu/fp7/home_pl.html). Spotkania powinny się przyczynić 
do wzrostu uczestnictwa Polski w 7. PR. 

Na spotkania są zapraszani właściwi dla danej tematyki eksperci – głównie pracownicy 
Komisji Europejskiej - oraz wybitni uczeni i praktycy z kraju, zainteresowani udziałem w 
7. PR. Praktykowane jest także zapraszanie zagranicznych, aktualnych lub potencjalnych 
partnerów naszych zespołów.  

Przy prezentacjach i dyskusji nacisk jest kładziony na wymianę informacji:  

� ze strony polskiej – głównie o stanie krajowych badań w dziedzinie objętej 
tematem spotkania, o planach składania projektów do 7. PR oraz o ważnych 
tematach badawczych, które naszym zdaniem powinny być uwzględnione w 
przyszłych, corocznych programach roboczych 7. PR, 

� ze strony Komisji – głównie o najważniejszych kwestiach realizacji 7. PR, a 
zwłaszcza o stanie przygotowań kolejnych programów roboczych i wezwań do 
składania projektów.  

 
Spodziewane efekty: 
 
Po spotkaniach oczekuje się następujących, najważniejszych efektów bezpośrednich i 
długofalowych: 

Efekty bezpośrednie: 

� Pozytywna ocena polskich kompetencji i potencjału badawczego w 
prezentowanych dziedzinach. 

� Powiększenie naszej praktycznej wiedzy, jak odnieść sukces w 7. PR – tj. wiedzy 
o sprawach takich, jak wybór i sformułowanie szczegółowej tematyki projektu, 
dobór partnerów, sposób przygotowania wniosku i ocena jego szans w konkursie, 
szczególnie ważne elementy wniosku, szczególnie częste błędy wnioskodawców. 
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� Pozytywna ocena naszych umiejętności przekazu informacji i przekonywania – 
zwłaszcza klarowności i zwięzłości prezentacji, wyboru najistotniejszych spraw, 
doboru argumentów. 

Efekty długofalowe: 

� Uwzględnienie naszych opinii, zwłaszcza dotyczących priorytetów badawczych 
przy formułowaniu kolejnych programów roboczych 7.PR.  

� Powiększenie naszych szans w konkursach - przygotowanie lepszych projektów, 
zorganizowanie lub przystąpienie do lepszych konsorcjów, uniknięcie prostych 
błędów we wnioskach.  

� Wykorzystanie polskich ekspertów (zgłoszonych zgodnie z procedurą Komisji – 
strona internetowa: https://cordis.europa.eu/emmfp7/), jako recenzentów 
projektów i uczestników paneli eksperckich opiniujących lub proponujących - na 
podstawie wcześniejszych recenzji - listy rankingowe projektów i decyzje 
finansowe w programach ramowych. 

 
Szczegóły organizacyjne: 
 

Spotkania mają niesformalizowany, roboczy charakter. W ich trakcie dużo czasu 
poświęca się pytaniom, odpowiedziom i dyskusji pomiędzy uczestnikami.  

Spotkania są prowadzone w języku angielskim. 

Spotkania odbywają się najczęściej w salce konferencyjnej Biura, w niewielkim składzie 
na ogół 10-12 osób. Rozpoczynają się o godzinie 10:30, albo o 12:30, trwają od 2 do 3 
godzin. Po spotkaniu, albo przed nim, Biuro oferuje skromny poczęstunek (sandwich 
lunch).  

Krajowym uczestnikom spotkań Biuro refunduje koszty przygotowania prezentacji i 
uczestnictwa na podstawie umowy o dzieło na kwotę brutto do wysokości 4 000 zł. Od 
tej kwoty Zleceniodawca odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy i w razie potrzeby 
składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, płatną przez Zleceniobiorcę. 
Zleceniobiorca z własnych środków pokrywa koszty wykonania umowy, w tym koszty 
podróży, zakwaterowania i wyżywienia w Brukseli. 

 

Rezerwacja hotelu w Brukseli: 
 
Rekomendujemy wykorzystanie informacji na stronie internetowej: http://www.hotel.de  
a w szczególności kontakt z hotelami w odległości do 1000 m. od siedziby Biura:  
http://www.hotel.de/Search.aspx?hs_clong=4%2c37061286356859&hs_clat=50%2c8365
345017984&lng=EN&hs_destination=Brussel&hs_street=Idaliestraat&hs_entityname=Id
aliestraat%2c+1050+Brussel&hs_searchmode=3&hs_validate=2&hs_landisoa3=BEL&h
s_postalcode=1050   
Strona ta pozwala na dokonanie elektronicznej rezerwacji wybranego hotelu.  
Większość hoteli posiada też strony domowe z możliwością dokonania rezerwacji on-line 
lub podanym adresem email, który można wykorzystać do tego celu. 
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Zazwyczaj przy dokonywaniu rezerwacji hotele wymagają gwarancji finansowej (z 
reguły wystarczy podać numer karty kredytowej). Wtedy gwarancji tej udziela sam 
uczestnik spotkania.  
 

 

Prośba o Państwa uwagi: 
 

Biuro Promocji Nauki „PolSCA” prosi o uwagi i sugestie mogące ułatwić 
osiągnięcie głównego celu planowanych spotkań – wzrostu udziału Polski w 
Programach Ramowych Unii Europejskiej. W szczególności ważne i oczekiwane 
są propozycje dotyczące wyboru tematyki spotkań i zapraszania 
najodpowiedniejszych ekspertów krajowych, osób reprezentujących instytucje UE 
(zwłaszcza Komisję), a także potencjalnych partnerów zagranicznych w 
projektach 7. PR.  

 
REKOMENDUJEMY: 
 
Biuro szczególnie mocno zachęca każdą osobę o odpowiednich kompetencjach do 
zarejestrowania się jako: 

� ekspert Komisji Europejskiej (procedura na stronie internetowej: 
https://cordis.europa.eu/emmfp7/)  

� lub jako ekspert Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji, 
która zarządza programem CIP (procedura na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/eaci/ers/index.cfm ).  

Udział w ocenianiu projektów zgłaszanych na konkursy jest najlepszym 
przygotowaniem do opracowania własnych, skutecznych propozycji! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PolSCA     Rue du Trône 98,  B-1050 Bruxelles;  polsca@skynet.be 
www.polsca.eu    Tel.+32(0) 2 2134160; fax +32 (0) 2 2134169 


