WARSZTATY
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką
– prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal,
w imieniu Punktu Kontaktowego
Programów Badawczych UE,
działającego przy Politechnice Koszalińskiej,
zaprasza na szkolenie
Głównym celem warsztatów jest przekazanie niezbędnej metodologii związanej z pisaniem wniosków w ramach 7.PR UE. Dzięki uzyskanej wiedzy knowhow będzie można ją z sukcesem wykorzystać w ramach planowanych projektów i podczas ich skutecznej realizacji. Warsztaty umożliwią zrozumienie
i określenie kluczowych składników efektywnej aplikacji, zrozumienie oczekiwań Komisji Europejskiej w zakresie opracowywania projektu, procedur selekcji wniosków, a tym samym przełożenie Państwa pomysłu na projekt. Spotkanie charakteryzuje się interaktywnością między uczestnikami a instruktorem,
aby umożliwić nabycie efektywnych kompetencji.
Po sesji uczestnicy otrzymają osobisty login do 3-miesiecznej subskrypcji
bazy danych Eurofunding, który gwarantuje cotygodniową informację na temat ogłoszonych konkursów, w których reprezentowany przez uczestnika
podmiot gospodarczy mógłby uczestniczyć.

Jak z sukcesem pisać wnioski
projektowe w ramach 7 PR?
15 grudnia 2011 r.
ul. Śniadeckich 2, budynek D, sala 109-1D

Politechnika Koszalińska
Prowadzenie – prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką, Politechnika Koszalińska
Tematyka – mgr. Malgorzata Hiszka,
Dyrektor biura Welcomeurope Poland

Program
08:45

Rejestracja uczestników

09:00

Wprowadzenie

09:15

Praktyczne pisanie wniosków - część B1: naukowa i/lub
techniczna jakość
Formalizacja celów i rezultatów projektu. Wyznaczanie innowacyjności koniecznej do projektów. Struktura projektu: zadania, działania. Plan działania formalizacji: wykres GANTTA, wykres PERT,
definicje konkretnych wyników, podział według WorkPackages,
plan pracy. Identyfikacja ryzyka i planowanie alternatywnych rozwiązań. Pryncypia redakcji. Elementy optymalizacji. Case study.

10:45

Przerwa na kawę

11:00

Praktyczne pisanie wniosków – część B2: implementacja.
Umowy z organami decyzyjnymi: naukowe, finansowe, prawne
Wskazówki: Zasady tworzenia i funkcjonowania konsorcjum.

12.30

Praktyczne pisanie wniosków – część B3: wpływ.
Określenie wpływu projektu: wprowadzenie do Programu Roboczego na rzecz subwencji. Określenie europejskiej wartości dodanej i trwałości rezultatów projektu. Informowanie i komunikacja
dotycząca projektu: definiowanie planu oraz upowszechnianie rezultatów. Prawa własności intelektualnej: jak wykorzystać rezultaty projektu? Ćwiczenie: Opisywanie wpływu projektu.

14:00

Zakończenie

Warsztaty skierowane są do osób, które są na etapie pisania projektu, jak
również do osób zainteresowanych złożeniem wniosku, przyłączeniem się do
tworzącego się konsorcjum lub już realizowanego projektu w ramach 7 Programu Ramowego UE.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapewniamy materiały oraz poczęstunek. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie proszę o możliwie
pilne potwierdzenie udziału.
Bliższe informacje i zapisy:
Ludmiła Kawczyńska (94)3478626,

ludmila.kawczynska@tu.koszalin.pl

Maria Pelc (94)3478-617, Mirosława Pilewska-Markiewicz (94)3478627,
Agnieszka Wojcieszonek (94)3478617; fax: (94)3460374;
Załączniki:
Program warsztatów
Informacje nt. Welcomeeurope, referencje

Spotkanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Welcomeurope jest organizacją specjalizującą się w strategiach
i programach funduszowych Komisji Europejskiej. W celu zapewnienia
najwyższej jakości obsługi klientów, działamy na trzech płaszczyznach:
Informacje / Monitoring w dziedzinie europejskich dotacji. Welcomeurope jest wydawcą Eurofunding przewodników jak i pionierem
w koncepcji i aktualizacji zharmonizowanej bazy danych gromadzącej
wszelkie funduszowe programy zarządzane przez Komisję Europejską
jak i inne unijne instytucje. Welcomeurope również oferuje swoim
klientom usługę powiadamiania o możliwościach grantów dla danego
sektora, działalności gospodarczej czy strefy geograficznej (wysyłanie
e-alertów droga elektroniczną informujących o publikacji przez Komisję Europejską lub jej agencji zaproszeń do składania wniosków).

Przykłady referencji Welcomeurope szkoleń zamkniętych „szytych na
miarę”:
INRIA, Przekazywanie wiedzy pracownikom INRIA w zakresie kontraktów
europejskich, a w szczególności dostosowanie przepisów unijnych i wewnętrznych procedur zarządzania
CERN- Europejska Organizacja Badań Jądrowych, Szwajcaria, Pomoc w formalizacji pięciu kandydatur aplikujących do programu Marie Curie CIG. Seminarium szkoleniowe w pisaniu wniosków 7PR.
EATG, “FP6 Project Management”
Volvo Trucks, “How to prepare for the next European programmes 20072013 FP7, CIP”
CCI Cyprus, “How to get funds for research and Innovation”

Doradztwo w celu wspierania liderów projektów w identyfikacji odpowiednich programów funduszowych, w procesie formalizacji oraz
składania wniosków, działalności lobbingowej, jak i podczas raportowania wdrażanego projektu.

Université de technologie, “FP7 Mastering the application process and
management of projects” Brno, République Tchèque

Szkolenia: od ponad 12 lat, Welcomeurope oferuje ponad 150 sesji
szkoleniowych każdego roku, w całej Europie, jaki poza jej granicami.
Grupy docelowe są różnorodne, miedzy innymi: administracje publiczne, władze lokalne, uczelnie, fundacje, izby handlowe, przedsiębiorstwa, organizacje poza-rządowe… Welcomeurope organizuje regularnie
sesje w języku angielskim, francuskim jak i polskim, a najczęstsze
tematy to problematyka funduszy europejskich, zarządzanie osiągniętymi funduszami UE, budowanie budżetu szacunkowego, negocjowanie
umów konsorcjum, montaż projektów z zakresu kooperacji zewnętrznej, programów intra-europejskich, 7PR, itp.

University of Anadolu, (Anadolu, Turkey)

EU funds available for Turkish academicians and universities

Building and managing European partnership
Narody Zjednoczone, United Nation Development Program (UNDP) (Zadar,
Croatia)
Working with the 7th framework for Research and Development
Ministry of Education and Science (Skopje, Republic of Macedonia)
How to get European funds & Project cycle management?
College of Europe, (Bruges, Belgium)
EU Funding opportunities for ICT Training activities
ECDL, (Vilnius, Lithuania)
European project planning
Croatian Association for the Education of Adults, (Zagreb, Croatia)
Seizing all European funding opportunities and managing European
external aid projects

International Aid Vaccin Initiative (IAVI), (Nairobi, Kenya)
Interreg for the Balkans

Przekazanie niezbędnych praktyk dla potencjalnych beneficjentów
unijnych grantów w celu, aby efektywnie mogli korzystać z programów unijnych;

Association of local democracy agencies (ALDA), (Ulcinj, Montenegro)
Norvegian Refugee Council (NRC), (Oslo, Norwegia)
How to get European pre-accession funds (IPA) for the Serbian Refugee Council?
Serbian Refugee Council and its members (Belgrade, Serbia)
Programming, evaluation of projects, administrative and financial
Monitoring: the role of an Implementing Agency of EC funds

Przekazanie niezbędnych praktyk dla potencjalnych beneficjentów
unijnych grantów w celu, aby efektywnie mogli korzystać z programów unijnych;
ALBEUROFINANCING, (Tirana, Albania)
How to get European funds?

United Nation Development Programme (UNDP), (Zagreb, Croatia)
GTZ, (Bruksela, Belgia)
Managing successfully the MDAC projects co-financed by the EC – external aid
Mental Disability Advocacy Center, (Budapest, Hungary)

Seizing all European funding opportunities
Narody Zjednoczone, United Nation Development Program (UNDP), (Minsk,
Belarus)

FP7 Mastering the application process and management of projects
How to get European funds?
University of Technology, (Brno, Czech Republic)
LAMK UNIVERSITY, (Lamk, Finlandia)
European Project Planning, Formalising and Implementation
European Project Planning, Formalising and Implementation
Kenes International, (Geneva, Switzerland)
ALIANTA, (Lubljana, Słowenia)
How to prepare for the programmes 2007-2013: FP7, CIP, Structural
funds?

Seizing all European funding opportunities and managing European
external aid projects

Volvo Trucks, (Stockholm, Sweden)
APPROSSASOMA, (Wyspa Mayotte, Francja)
Project preparation and management in the Seventh framework programme FP7
European House, (Ljubljana, Slovenia)
European funding programmes for the private sector, for the private
sector in Tourism and for the food industry (3 training session)

Zdobywanie dofinansowania unijnego dla projektów w dziedzinie
energii i środowiska naturalnego, insercji społecznej, kwestii młodzieży
ARER, (Wyspa Reunion, Francja)
European funding for decentralized cooperation of local governments

Cyprus Chamber of Commerce and Industry, (Limassol, Cyprus)
Cités Unies France – network of local governments, (Paris, France)
Cykl Zarzadzania Projektem (Project Cycle Management); wypełnianie
Struktury Logicznej; planowanie projektu według Diagramu PERTT i
GANTT;
Narody Zjednoczone, UNECE, (Genewa, Szwajcaria)

Wyszkolenie personelu francuskiej sieci kulturalnej w Polsce na temat
możliwości unijnych dofinansowań; drugim założeniem była formalizacja wniosków o dopłatę z zachowaniem wszelkich wymogów Unii
Europejskiej;
AMBASADA FRANCUSKA W POLSCE, (Warszawa, Polska)
Seria 4 szkoleń "szytych na miarę" na temat funduszy unijnych, których celem była: pomoc w zrozumieniu nowego sposobu funkcjonowania funduszy unijnych, identyfikacja możliwości dofinansowania
oraz zarządzania projektem z użyciem Metody Zarzadzania Cyklem
(PCM);
UNIWERSYTET ŚLĄSKI, (Katowice, Polska)
European external aid funding for Mexico
Instituto Simone de Beauvoir (Mexico), (Paris, France)
How to get funds for educational projects?
Regional Education Authority (Nice, France)
Managing European funds for research sector
INSEAD (Fontainebleau, France)
Comprendre le fonctionnement des nouveaux programmes et les obligations du porteur de projet, Les fonds structurels européens
Ecole nationale de Santé publique, (Rennes, France)
Monter des projets d'éducation en partenariat européen
Centre international d’études pédagogiques (CIEP), (Sèvres, France)
Etc.

