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Szanowni Państwo, 

Mamy przyjemność przekazać Państwu pierwszy numer newslettera Biura Promocji Nauki PAN 

w Brukseli (PolSCA). Prezentujemy w nim najważniejsze wydarzenia, w których aktywnie 

uczestniczyliśmy lub które organizowaliśmy w roku 2018, a także te, zaplanowane na rok 2019. 

Ponadto, przygotowaliśmy dla Państwa zestaw informacji dotyczących programu ramowego 

Horyzont 2020 oraz aktualności związanych z nowym programem Unii Europejskiej w zakresie 

badań naukowych i innowacji Horyzont Europa (FP9). Na koniec składamy Państwu 

najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne. Zapraszamy do lektury! 

w imieniu zespołu Biura PolSCA – dyrektorka dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech 
 

 

Działalność Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli w roku 2018 

W roku 2018 zespół Biura PolSCA PAN w Brukseli aktywnie uczestniczył w ponad 

70 seminariach, konferencjach i wizytach studyjnych. Pośród nich warto wymienić 

organizację seminarium poświęconego polskim reprezentacjom biznesu  

w Brukseli, konferencji „Women in Science, Past and Present”, szkolenia na temat 

programów ramowych dla administratorów projektów międzynarodowych  

z polskich instytucji badawczych, a także seminarium na temat Horyzontu Europa 

w ramach sieci IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices). Należy wspomnieć, 

że w 2018 roku zainicjowano cykl spotkań dla przedstawicieli polskich biur 

regionalnych i gospodarczych w Brukseli, jak też nawiązano współpracę ze Stacją 

PAN w Paryżu, w ramach której odbyły się dwie wizyty studyjne, prezentacja obu stacji w Parlamencie Europejskim oraz debata  

o dyplomacji naukowej podczas Festiwalu Nauki w Jabłonnie.                             Czytaj więcej / Read more 

 

Wydarzenia 2018 

V4 Training - szkolenia dla administratorów projektów badawczych  

Za nami dwie edycje szkolenia dla menadżerów europejskich projektów badawczych, 

współorganizowanego przez Biuro PolSCA w Brukseli. W trzydniowych spotkaniach, mających miejsce  

w kwietniu i grudniu br., udział wzięło ponad 70 uczestników - pracowników szkół wyższych oraz 

instytutów naukowo-badawczych - z Węgier, Słowacji, Czech, Polski, a także Litwy, Belgii, Cypru czy 

Malty.                         Czytaj więcej / Read more 

 
Konferencja „Women in Science, Past and Present” 

7 czerwca 2018 r. w Bibliotece Solvay miała miejsce konferencja pt. „Women in Science, Past and 

Present”, zorganizowana przez Ambasadę RP w Brukseli we współpracy z Biurem Promocji Nauki PolSCA. 

W wydarzeniu udział wzięli m.in. Kurt Vandenberghe z Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji Komisji 

Europejskiej, dr Anna Szołucha z Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych, a także prof. Elżbieta 

Frąckowiak, wiceprezes PAN w latach 2015-2018. Konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć ilustrujących 

życie i osiągnięcia Marii Skłodowskiej-Curie.                            Czytaj więcej  / Read more 

 

Dyskusja wokół publicystyki Leopolda Ungera „Brukselczyka” 

W dniu 7 grudnia 2018 roku w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyła się dyskusja poświęcona 

publicystyce Leopolda Ungera, uznawanego za jednego z najważniejszych reprezentantów 

dziennikarstwa poważnego. Okazją do podjęcia tego tematu było ukazanie się francuskiego tłumaczenia 

książki „Orzeł i reszta”.               Czytaj więcej / Read more 
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Plany na rok 2019 

 Spotkania z ekspertami dla przedstawicieli polskich biur regionalnych oraz organizacji 

gospodarczych w Brukseli 
 Współpraca ze stacjami zagranicznymi PAN, w tym ze Stacją Naukową w Paryżu 
 Wizyty studyjne w Brukseli dla polskiego środowiska naukowego 
 Wydarzenia popularyzujące osiągnięcia polskich naukowców 

 

Horyzont Europa – program ramowy UE dot. badań i innowacji na lata 2021-2027 
W czerwcu 2018 Komisja Europejska opublikowała szczegółowe informacje na temat 

propozycji kolejnego programu ramowego w zakresie badań i innowacji – Horyzont Europa 

(HEU). Od tego czasu trwają bardzo intensywne prace nad regulacjami dotyczącymi HEU. 

Swoje działania ma w tym zakresie także Biuro PolSCA, które już w grudniu 2017 r. 

przystąpiło do konsultacji w kwestii misji, tj. nowego instrumentu zaproponowanego przez 

KE we współpracy z prof. M. Mazzucato. W marcu 2018 r. zespół Biura PolSCA przygotował 

stanowisko w procesie konsultacji na podstawie ambitnych pomysłów dotyczących misji  

w dziedzinie badań naukowych i innowacji, zaproponowanych przez instytuty PAN (link).  

W tym samym czasie Biuro PolSCA opublikowało position paper dotyczący założeń nowego 

programu ramowego oraz wspólne stanowisko Akademii Naukowych Grupy V4, których 

pojawienie się odnotował portal Science|Bussines. Natomiast w czerwcu 2018 PolSCA zorganizowała w przeddzień publikacji 

przez KE założeń Horyzontu Europa, seminarium na ten temat w ramach wydarzenia IGLO OPEN. Aktualnie Biuro śledzi opinie  

i stanowiska innych organizacji dotyczących negocjacji HEU, np. ALLEA w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, LERU  

z propozycjami kolejnych kroków negocjacyjnych, czy Science Europe na temat dyskusji wokół zmniejszenia tzw. research 

develompment & innovation (RDI) gap, kwestii szczególnie ważnej dla Polski i pozostałych krajów z grupy UE13. Przede 

wszystkim jednak Biuro monitoruje postęp prac legislacyjnych w Radzie UE i Parlamencie Europejskim, m.in. poprzez udział  

w publicznym wysłuchaniu dot. Horyzontu Europa zorganizowanym przez kierowaną przez Jerzego Buzka Komisję ITRE  

z udziałem prof. Janusza Bujnickiego z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, członka 

High-Level Group przy Scientific Advice Mechanism w Komisji Europejskiej. 

 

Horyzont 2020 – konkursy i nabory, terminy i pomocne informacje 

European Research Council (ERC) 

Proof of Concept|ERC-2019-PoC | 22/01, 25/04 & 19/09/2019 
Consolidator Grants || ERC-2019-CoG || 7/02/2019 

 

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 

MSCA-RISE-2019 | 4/12/2018 >> 2/04/2019 
MSCA-COFUND-2019 | 4/04/2019 >> 26/09/2019 

EU Prize for Woman Innovators 2019 

SWFS-Prize-2019: 6/11/2018 >> 16/01/2019 
Więcej informacji na stronie KE (link) 

Industrial Leadership (Pillar II) 

SME-1 and SME-2 instruments | multiple cut-off dates 
LC-SAPACE | Earth observation technologies |12/03/2019 

Societal Challenges (Pillar III) 

Europe in a changing world – SC No.6 (link) 
MIGRATION-01-2019 | 6/11/2018 >> 14/03/2019 

Wsparcie dla osób zainteresowanych udziałem w konkursach ERC oferuje Biuro Doskonałości Naukowej PAN. Natomiast więcej 
informacji na temat wszystkich konkursów w ramach Horyzontu2020, otwartych naborów, dni informacyjnych czy spotkań 
brokerskich, znaleźć można na stronach internetowych Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK). Zachęcamy do zapoznania!  

Wesołych Świąt  

i szczęśliwego Nowego Roku! 
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