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Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem newslettera Biura Promocji Nauki PAN w Brukseli 

(PolSCA)! Ostatnie trzy miesiące to niezwykle intensywny okres, w którym mieliśmy przyjemność gościć 

między innymi dwóch Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk: prof. Romana Słowińskiego wraz z dr Anną 

Plater-Zyberk oraz prof. Pawła Rowińskiego (link). Zorganizowaliśmy również śniadanie dla polskich 

dziennikarzy, podczas którego opowiedzieliśmy o naszych działaniach w Brukseli (link). O tym, co 

zrobiliśmy piszemy też w artykule „Wspólnie można więcej”, który ukazał się w magazynie "Academia" 

(nr 3/55).  

Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie najważniejszych wydarzeń, w których aktywnie 

uczestniczyliśmy lub przez nas zorganizowanych w pierwszym kwartale 2019 roku, a także tych, 

zaplanowanych na kolejny kwartał. Na koniec krótko podsumowujemy prace nad programem Horyzont Europa oraz informujemy 

o konkursach otwartych w ramach obecnego programu ramowego Horyzont 2020. Życzymy interesującej lektury! 

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

 

 

Wiadomości 

Cykl spotkań eksperckich w Biurze PolSCA: Jak walczyć z dezinformacją? 

Biuro PolSCA w I kwartale 2019 roku zorganizowało serię spotkań dla przedstawicielstw polskich 

regionów, dotyczących problematyki dezinformacji. W ramach tego cyklu gościliśmy ekspertów z Komisji 

Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz brytyjskiego biura łącznikowego UK Research Office, którzy 

mówili o znaczeniu fake newsów w różnych obszarach. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. 

unijne strategie walki z dezinformacją, Brexit i zagadnienie uczestnictwa brytyjskich naukowców w 

europejskiej przestrzeni badawczej, jak też kwestia równości płci w życiu publicznym.            

Czytaj więcej 

Integracja SSH w programach ramowych UE 

W dniach 27-28 lutego 2019 r. w Brukseli miały miejsce dwa wydarzenia poświęcone kwestii integracji 

nauk społecznych i humanistycznych (SSH) w programach ramowych UE. Pierwsze z nich dotyczyło roli, 

jaką powinny odgrywać nauki społeczne i humanistyczne w następnym programie ramowym Horyzont 

Europa, którego celem jest poszukiwanie odpowiedzi na wyzwania społeczne stojące przed Europą. Drugie 

wydarzenie było prezentacją najnowszego raportu Komisji Europejskiej, który opisuje stan integracji SSH 

w bieżącym programie ramowym Horyzont 2020. W obu wydarzeniach wzięły udział dyrektorka Biura PolSCA PAN w Brukseli,  

dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech oraz kierowniczka działu administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie, 

doradca ds. wsparcia projektów, pani Aleksandra Kępczyńska.       

Czytaj więcej                  

Wiosenna edycja „V4 Training” 

W dniach 27-29 marca 2019 r. w Brukseli odbyła się szósta edycja szkolenia dla menadżerów europejskich 

projektów badawczych, organizowana przez Biuro PolSCA, Slovak Liaison Office for Research and 

Development, Czech Liaison Office for R&D oraz Stałe Przedstawicielstwo Węgier przy UE. W trzydniowych 

spotkaniach wzięło udział 35 przedstawicieli uczelni, instytutów naukowo-badawczych oraz 

przedsiębiorstw, nie tylko z Grupy Wyszehradzkiej, ale także ze Słowenii, Rumunii, Cypru czy Litwy. Ostatni 

dzień szkolenia, za którego organizację odpowiadało Biuro PolSCA, miał miejsce w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej 

Polski przy UE. Uczestników powitał Stały Przedstawiciel RP przy UE pan Andrzej Sadoś, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny.  

                                Czytaj więcej 
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Nadchodzące wydarzenia  

 Spotkania wokół Horyzontu Europa dla przedstawicieli polskich biur regionalnych oraz organizacji 

gospodarczych w Brukseli  
 4-5 czerwca: wizyta studyjna w Brukseli dla polskiego środowiska naukowego we współpracy z KPK 

poświęcona kwestii transformacji cyfrowej i gospodarki 4.0 
 6 czerwca: konferencja Digital Transformation in the New Era, organizowana przez Grupę V4 (link) 
 7-8 czerwca: konferencja naukowa wokół wydarzeń roku 1989 we współpracy ze Stacją Naukową 

PAN w Paryżu i Centre de civilisation polonaise 

Zapraszamy Państwa też na szereg wydarzeń o charakterze warsztatów, dni informacyjnych czy ‘brokerage events’, m.in. w 

zakresie ICT, Health czy polityki Responsible Research and Innovation (RRI); bieżące informacje na stronie PolSCA 

 

Horyzont Europa – negocjacje na ukończeniu 
Pierwszy kwartał tego roku był czasem bardzo intensywnych prac związanych z 

negocjacjami pakietu Horyzont Europa, które prowadzone były trójstronnie 

przez Komisję Europejską, Radę UE oraz Parlament Europejski. Pierwszym 

krokiem było uzgodnienie z końcem listopada 2018 stanowiska Rady (tzw. partial 

general approach – podejście ogólne) w zakresie rozporządzenia 

ustanawiającego program ramowy. Od tego momentu zaczęły się trudne 

dyskusje podczas serii 6 trilogów przeprowadzonych w okresie 3 miesięcy, 

zakończone politycznym porozumieniem osiągniętym z końcem marca br. (link 

do tekstu rozporządzenia). W kolejnych krokach do opracowania pełnej 

dokumentacji programu ramowego UE w dziedzinie badan i innowacji na lata 2021–2027, Państwa Członkowskie uzgodniły z 

dniem 15 kwietnia br. kluczowe fragmenty projektu decyzji Rady UE ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji pakietu 

Horyzont Europa. Parlament Europejski przyjął ww. dokumenty w głosowaniu plenarnym na sesji w Strasburgu w dniu  17 kwietnia 

br., otwierając tym samym drogę do dyskusji nad budżetem programu oraz przygotowaniami do jego implementacji po stronie KE. 

Program będzie oparty na 3 wzajemnie uzupełniających się filarach. Filar I „Doskonała baza naukowa” to tak doskonale znane już 

instrumenty jak m.in. ERC czy MSCA. Filar II „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa” wesprze badania 

dotyczące wyzwań społecznych i technologii przemysłowych określonych w 6 klastrach tematycznych. Ustanowiona zostanie także 

ograniczona liczba misji oraz europejskich partnerstw. Istotą realizacji tej części programu będzie proces Planowania 

Strategicznego, o którym pisaliśmy tutaj. Filar III „Innowacyjna Europa” skupi się na zwiększaniu liczby przełomowych 

i radykalnych innowacji poprzez ustanowienie Europejskiej Rady ds. Innowacji – ang. EIC.  

Program określa również przepisy mające zwiększyć efekty programu pod względem rozszerzenia uczestnictwa i wzmocnienia 

europejskiej przestrzeni badawczej, które de facto stanowiły jeden z najtrudniejszych elementów negocjacji. O tych aspektach 

można przeczytać więcej na stronach PolSCA lub tutaj. 

W związku z tym, że nie zostały jeszcze całościowo uzgodnione nowe wieloletnie ramy finansowe UE, obecne propozycje nie 

dotyczą przepisów o skutkach budżetowych, a także przepisów o uczestnictwie państw trzecich ani o synergiach z innymi 

programami finansowymi UE, w tym z polityką spójności. 

 

European Research Council (ERC) 

Proof of Concept|ERC-2019-PoC | 25/04 & 19/09/2019 
Advanced Grants |details to be announced on 21/05/2019 
>> Wsparcie dla osób zainteresowanych udziałem w tych konkursach oferuje     
Biuro Doskonałości Naukowej PAN. 

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) + SEWP  

MSCA-COFUND-2019 | 4/04/2019 >> 26/09/2019 
MSCA-IF-2019 | 11/04/2019 >> 11/09/2019 
Widening Fellowships | 11/04/2019 >> 11/09/2019 
 

Horizon Awards 

Horizon Impact Award |19/03/2019 >> 28/05/2019 
EIC Blockchain Prize | 16/05/2018 >> 3/09/2019 

 

Industrial Leadership (Pillar II) 

Enhanced EIC Pilot: SME-1 and SME-2 instruments | multiple 
cut-off dates 
Bio-Based Industries | 21 topics – EUR 135 mln | 4/04/2019 
>> 4/09/2019 

Societal Challenges (Pillar III) – SC No.3 (link) 

SSH aspects of the Clean-Energy Transition | 7/05/2019 >> 
27/08/2019 
Converting sunlight to storable chemical energy | 7/05/2019 
>> 27/08/2019 
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