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Program
09:00

Powitanie i wprowadzenie.
Przegląd schematów finansowania w ramach 7. Programu
Ramowego UE. Charakterystyka konkursów ogłaszanych w 7PR.
Tło polityczne wypływające na obecny kształt 7PR. Strategiczne
dokumenty UE, kluczowe w procesie przygotowania wniosku
projektowego 7PR. Struktura wniosku projektowego w ramach
7PR, a dostępne schematy finansowania. Potrzebna
dokumentacja konkursowa. Sekrety 7PR. Kryteria oceny
wniosków projektowych w 7PR. Priorytety 7PR, a pomysł na
projekt.

11:00

Przerwa na kawę

11:15

13:30
13:45

15:30

Od pomysłu do wniosku projektowego.
Część B wniosku projektowego.
Optymalne przygotowanie procesu poszukiwania partnerów.
Drogi poszukiwania partnerów. Organizacja pracy nad
przygotowaniem wniosku projektowego. Krótkie przypomnienie
zasad prawnych i finansowych 7PR. Elektroniczny System
Składania Wniosków projektowych (EPSS). Przygotowanie
dobrego streszczenia projektu. Cele i kontekst
przygotowywanego projektu. Opis Programu Pracy.

Moduł odpowiada na pytania:
Gdzie szukać środków na finansowanie badań?
Jakie są typy projektów dostępne w 7PR?
Jak przygotowywane są Programy Pracy w 7PR?
Do jakich dokumentów strategicznych należy się odwoływać przygotowując wniosek
projektowy?
Czy struktura wniosku projektowego 7PR jest wystandaryzowana?
Jakie są sekrety 7PR?
Jak są oceniane wnioski do 7PR?
Jak wpasować pomysł na projekt w Program Pracy wybranego konkursu?

Moduł odpowiada na pytania:
Jak skutecznie przeprowadzić proces poszukiwania partnerów do konsorcjum?
Jakie są kategorie partnerów?
Jaka jest role MŚP w konsorcjach projektowych?
Jakie zorganizować pracę nad przygotowaniem wniosku projektowego?
Jakie są najważniejsze dokumenty definiujące prawne i finansowe zasady uczestnictwa w 7PR?
Jak przygotować dobre streszczenie projektu (“Abstract”).
Jak definiować tytuł i akronim wniosku projektu?
Jak przedstawić opis celów i kontekst projektu we wniosku projektowym?
Jak opisać działania przewidziane do realizacji w projekcie?

Przerwa na kawę
Część B wniosku projektowego c.d.
Zarządzanie w projekcie i budżet. Potencjalny wpływ
projektu. Promocja i upowszechnianie wyników.

Zakończenie

Moduł odpowiada na pytania:
Jak zaplanować i opisać zarządzanie projektem we wniosku projektowym?
Jakie są kroki tworzenia budżetu wniosku projektowego?
Jak zdefiniować i opisać ”wpływ projektu”?

