Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE,
Subregion Koszalin
zaprasza do udziału w szkoleniu pt.

Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju
a 7. PR

Szkolenie odbędzie się 26 marca 2010 r. (piątek) o godz. 9.00 w siedzibie Politechniki
Koszalińskiej przy ulicy Śniadeckich 2 w Koszalinie, budynek D, sala 109-1D.
Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal − Prorektor ds. Nauki i Współpracy
z Gospodarką.
Tematykę przedstawi: mgr Maria Pelc – Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE,
Politechnika Koszalińska.
Spotkanie ma na celu nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania oraz ofert
Wspólnotowego Serwisu Informacyjnego Badań i Rozwoju, który jest bazą informacji na temat
europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Serwis stanowi oficjalne źródło informacji na
potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków 7. PR w dziedzinie badań i rozwoju
technologicznego a także jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii Europejskiej – Urzędu
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Do głównych celów Wspólnotowego Serwisu
Informacyjnego należy: ułatwienie udziału we wspólnotowej działalności badawczej, poprawianie
wykorzystania wyników badań, przy ukierunkowaniu na sektory o zasadniczym znaczeniu dla
konkurencyjności Europy, promowanie dzielenia się wiedzą w celu zwiększenia potencjału
innowacyjnego przedsiębiorstw; w szczególności poprzez publikowanie wyników finansowanych
przez UE badań prowadzonych w kolejnych programach ramowych, a także poparcia społeczeństwa
dla nowych technologii. Szkolenie adresujemy do osób zainteresowanych złożeniem wniosku
w ramach 7 Programu Ramowego UE.
Udział w szkoleniu ułatwi przygotowanie wniosku i uzyskanie finansowania. Za uczestnictwo
w projektach Programów Ramowych, przyznawana jest wysoka punktacja w ocenie parametrycznej
jednostki naukowej, wpływająca na finansowanie działalności statutowej. Za koordynację lub
kierownictwo projektu przewidziano 400 pkt, a za uczestnictwo w projekcie – 150 pkt.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapewniamy materiały oraz poczęstunek. Ze względu na
ograniczona liczbę miejsc, uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału pracowników Jednostki w
terminie do 19.03.2010 r. Szkolenie dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Bliższe informacje i zapisy: Ludmiła Kawczyńska (094)3478-626, Andrzej Markiewicz
(094)3478-616; Maria Pelc (094)3478-617, Mirosława Pilewska-Markiewicz (094)3478-627,
Agnieszka Wojcieszonek (094)3478-617; fax: (094)346037; http://www.7PR.tu.koszalin.pl

