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Szanowni Państwo, 

Mamy przyjemność przedstawić drugi w tym roku numer newslettera Biura Promocji Nauki 

PolSCA PAN w Brukseli! Za nami kolejny, pracowity okres, pełen działań, zogniskowanych 

głównie na kwestiach związanych z kolejnym programem ramowym Horyzont Europa. 

Ponadto, Zespół PolSCA czynnie uczestniczył w różnych wydarzeniach m.in. w 

międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji „Kapitalizm, osobowość i kultura” w 

Paryżu (link) czy konferencji „Which scientific diplomacy for Horizon Europe. The 

contribution of the main players”, organizowanej przez francuski CRNS (link).  

Tradycyjnie przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie najważniejszych wydarzeń z drugiego kwartału 2019 roku, a także tych, 

zaplanowanych na nadchodzące miesiące. W telegraficznym skrócie przedstawiamy kroki, jakie zostały wykonane w celu 

przygotowania programu Horyzont Europa oraz informujemy o ostatnich Programach Pracy i konkursach w Horyzoncie 2020.  

Życzymy ciekawej lektury! 

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

 

Wiadomości 

Konferencja „Po wyborach europejskich. Jaka przyszłość dla Europy?”  

28 maja 2019 na Uniwersytecie Warszawskim miało miejsce francusko-polsko-niemieckie spotkanie 

naukowe w ramach cyklu „Akademickie spojrzenia: konserwatorium Actualité critique”, poświęcone 

sytuacji w Europie po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednym z organizatorów konferencji 

było Biuro PolSCA, reprezentowane podczas wydarzenia przez dr hab. Małgorzatę Molędę-Zdziech.  

Czytaj więcej 

Seria spotkań „Dyskusje o Horyzoncie w Biurze PolSCA” 

Biuro PolSCA w maju 2019 r. rozpoczęło cykl spotkań poświęconych programom ramowym UE, zarówno 

Horyzontowi 2020, jak i zmianom oraz nowym instrumentom, które są proponowane w ramach 

Horyzontu Europa (HEU). Seria spotkań jest adresowana głównie do przedstawicielstw polskich 

regionów w Brukseli, które mogą sygnalizować rozwiązania wspierające środowisko badawczo-naukowe 

na poziomie regionalnym.  

Czytaj więcej 

Cykl wydarzeń o cyfrowej transformacji  

W czerwcu 2019 r. Biuro PolSCA współorganizowało dwa wydarzenia w Brukseli, których wiodącym 

tematem była digitializacja i przemiany technologiczne. Pierwsze z nich - wizyta studyjna "Transforming 

and Digitizing Industry" – stanowiło doskonałą okazję do przedstawienia potencjału polskiego przemysłu 

produkcyjnego, a także zapoznania się z europejskimi inicjatywami, wspierającymi przedsiębiorczość i 

innowacyjność. Natomiast celem drugiego wydarzenia – konferencji V4 „Digital Transformation” było 

zgromadzenie ekspertów, specjalistów, badaczy i praktyków, zajmujących się kwestiami transformacji 

cyfrowej.            Czytaj więcej 

 

Prezentacja działalności Biura PolSCA w Krakowie i w Brukseli 

W II kwartale 2019 r. Biuro PolSCA miało okazję zaprezentować profil swojej działalności dwukrotnie.  

Dr Adam Knapik – na zaproszenie Jagiellońskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych – wziął udział w 

seminarium naukowym magistrantów i doktorantów UJ, w którego ramach przedstawił także 

podstawowe założenia programu Horyzont Europa. Z kolei dr Justyna Kramarczyk opowiedziała o tym, 

jak działa research liaison office podczas międzynarodowego kursu dla młodych naukowców „Navigating 

Brussels. How can the EU help to develop your scientific career.”     Czytaj więcej 
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Nadchodzące wydarzenia  

 9 września, 4 października - spotkania z ekspertem (m.in. z KE, REA) dla przedstawicieli polskich biur regionalnych oraz 

organizacji gospodarczych w Brukseli 
 7 października – AI Networking Event 
 10 października – konferencja „Przyszłość UE, współpraca wojskowa i relacje transatlantyckie” (Paryż) 
 18-20 listopada - jesienna edycja „V4 Training” dla menadżerów europejskich projektów badawczych 

Zapraszamy Państwa też na szereg wydarzeń typu ‘spotkania brokerskie’ m.in. w obszarach Societal Challenges, Transport, Swafs 

(Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa) czy AI i zdrowia; bieżące informacje na stronie PolSCA 
 

Planowanie strategiczne w ramach Horyzont Europa – gorące lato w oczekiwaniu na niemniej „gorącą” jesień 2019 
Kolejny kwartał upłynął nieco spokojniej, bowiem był to czas na 

przygotowanie przez KE następnych kroków w celu przygotowania 

programu ramowego Horyzont Europa, podczas gdy państwa 

członkowskie oraz organizacje sektora B+R przygotowywały się do 

tych etapów. Już z początkiem kwietnia 2019 przedstawiciele sieci 

IGLO – w ramach seminarium IGLO Open – mieli okazję bliżej poznać 

plany KE w zakresie tzw. planowania strategicznego, o czym PolSCA 

pisała TUTAJ. Ponadto, szereg organizacji rozpoczęło publikowanie 

swoich stanowisk (ang. position papers) np. sieci NETH-ER, EARTO 

czy The Guild (której członkiem jest Uniwersytet Jagielloński) odniosły się już do szczegółowych aspektów przyszłego wdrażania 

programu, m.in. w kwestii synergii, aspektów finansowych (MGA, lump-sums etc.) czy w zakresie reprezentacji w programie 

środowisk SSH, który to problem wybrzmiał mocno w opracowaniu wiedeńskiego Institute for Advanced Sciences. 
 

W maju KE rozpoczęła nabór ekspertów do Rad ds. Misji Badawczych, a już na początku 

lipca ogłosiła nazwiska pięciorga szefów. W tym gronie, w roli szefowej Rady w zakresie 

inteligentne oraz neutralne dla klimatu miasta, znalazła się Pani Profesor Hanna 

Gronkiewicz-Waltz, była prezydent Warszawy. Wkrótce mamy nadzieję poznać pełne 

składy Rad. W tym samym czasie, KE rozpoczyna dialog z państwami członkowskimi w 

ramach tzw. Shadow Strategic Configuration of the Horizon Europe Programme 

Committee (SPC). 
 

W II kwartale Polska Akademia Nauk – na bazie współpracy biur BWZ i PolSCA – przygotowuje sieć swoich instytutów do udziału 

w etapie konsultacji Planu Strategicznego na lata 2021-2024, m.in. poprzez analizę klastrów i ujętych tam tematów oraz propozycji 

partnerstw II filaru. Komisja ogłasza otwarcie rejestracji na głośne wydarzenie jakim są EU Research & Innovation Days i równie 

szybko ją zamyka z uwagi na ponadprzeciętne zainteresowanie (więcej informacji TUTAJ). Jednocześnie, z końcem czerwca 

otrzymujemy przedsmak tego, jak wyglądać będzie proces współtworzenia (ang. co-design) Horyzontu Europa i pierwszego Planu 

Strategicznego: Komisja Europejska publikuje materiał przygotowawczy i uruchamia proces konsultacji, który zakończy się w 

terminie 8 września. PolSCA przygotowuje aktualnie kolejne materiały i działania w tym zakresie wobec Instytutów sieci PAN. 

 

European Research Council (ERC) 

Advanced Grants | ERC-2019-AdG | 29/08/2019 
Proof of Concept|ERC-2019-PoC | 19/09/2019 
 

Biuro Doskonałości Naukowej PAN (BDN) oferuje wsparcie 

dla kandydatek i kandydatów zainteresowanych udziałem w tych konkursach. 

Starting Grants | ERC-2020-StG | 16/10/2019 
 

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 

MSCA-COFUND-2019 | 4/04/2019 >> 26/09/2019 
MSCA-IF-2019 | 11/04/2019 >> 11/09/2019 
Konkursy ITN oraz RISE zostaną otwarte w II połowie 2019 

Spreading Excellence and Widening Participation 

Twinning |WIDESPRED-05-2020 | 24/07/2019 >> 14/11/2019 
ERA Chairs |WIDESPRED-06-2020|24/07/2019 >> 14/11/2019 
Widening Fellowships | 11/04/2019 >> 11/09/2019 
 

EIC Pilot under H2020 (link) 

Pathfinder | FET Proactive oraz Transition to Innovation 
Np.: AI&Robotics, ICT in Health, Climate change tech 
Fast Track to Innovation (FTI) | 27/10/19 oraz 19/02/20 
 

Ostatnie Programy Pracy i konkursy w Horyzoncie 2020 

Na stronach KPK można zapoznać się z informacjami jak UE 
zainwestuje 11 mld EURO w B+R. KE publikuje #factsheets: o 
priorytetach oraz o uczestnictwie krajów w H2020, w tym PL. 
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