
 

  
 

 

 

Rue du Trône 98,  B-1050 Bruxelles; polsca@polsca.pan.pl 

Tel: +32 (0) 2 213 41 60; Fax: +32 (0) 2 213 41 69 
 

 

Cykl webinariów PolSCA nt. Horyzontu Europa 
– wydarzenie inaugurujące – 

 

środa, 31 marca 2021, godz. 09.30 – 11.30 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Głównym celem podejmowanych działań w ramach cyklu Webinariów PolSCA jest wzmacnianie stanu 

wiedzy na temat programu ramowego UE ds. badań i innowacji – Horyzontu Europa (HE) wśród 

przedstawicieli środowiska naukowego Polskiej Akademii Nauk. Program ten, który będzie wdrażany 

w latach 2021 – 2027, to niewątpliwie duże wyzwanie dla naukowców i jednostek badawczych 

w Polsce, w tym także dla pracowników Instytutów PAN. Jednocześnie Horyzont Europa z budżetem 

95.5 mld EURO to także ogromna szansa na realizacje ambitnych projektów B+R, realizowanych 

w dużej mierze w ramach wielostronnej współpracy naukowej.  

W roku 2020 uruchomiony został PASIFIC – program stypendialny Polskiej Akademii Nauk, 

współfinansowany ze środków H2020 w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA Cofund).  

W ramach programu zainicjowane i wdrożone zostaną sieci współpracy i wymiany najlepszych praktyk 

wśród pracowników PAN. Biuro PolSCA zaangażowane jest w budowanie i wzmacnianie nieformalnej 

sieci wsparcia pracowników administracji i pracowników naukowych Instytutów PAN w kontekście 

programu ramowego UE ds. badań i innowacji, z naciskiem na Horyzont Europa . 

Jesteśmy przekonani, że synergia działań zainicjowanych w programie PASIFIC oraz działań 

informacyjnych i szkoleniowych, podejmowanych zgodnie z misją Biura PolSCA, przy równoczesnym 

wsparciu eksperckim, przełożą się na zwiększenie efektywnego uczestnictwa  Instytutów PAN 

w konkursach i inicjatywach HE. 

Z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 realizacja spotkań będzie miała wyłącznie 

charakter webinariów. Wraz z intensyfikacją działań PolSCA, pełnym uruchomieniem instrumentów HE 

oraz dalszym rozwojem programu PASIFIC, w przyszłości będzie można rozważyć aktywności 

uzupełniające, np. spotkania warsztatowe w trybie fizycznym czy wizyty studyjne w instytucjach UE w 

Brukseli. 

W oparciu o badanie preferencji w grupie odbiorców działań PolSCA zaprojektowany cykl Webinariów 

PolSCA w pierwszej fazie jego realizacji w roku 2021 obejmie m.in. (i) inaugurację wraz 

z wprowadzeniem do Horyzontu Europa, (ii) wprowadzenie do współtworzenia HE, w szczególności 

w obszarze klastrów oraz partnerstw i misji czy (iii) omówienie konkursów w wybranych obszarach 

tematycznych (tj. klastry filaru II HE) oraz instrumentach (np. MSCA czy działania wideningowe). 

 

https://www.pan.pl/
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://informacje.pan.pl/
https://pasific.pan.pl/
http://polsca.pan.pl/
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AGENDA 

9.30 // Tomasz Poprawka, Dyrektor Biura PolSCA PAN w Brukseli 

Powitanie gości i uczestników oraz przedstawienie agendy spotkania; prezentacja Biura PolSCA 

 i założeń cyklu webinariów nt. Horyzontu Europa. 

 

9.40 // Prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk 

Priorytety Akademii w kontekście Horyzontu Europa. 

 

9.50 // Anna Plater-Zyberk, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą PAN 

Akademia na Horyzoncie – spojrzenie wstecz (program H2020) i w przyszłość (program HE) oraz 

działania wspierające uczestnictwo PAN w programach ramowych. 

 

10.00 // Ewa Kuśmierczyk, Dyrektor Biura Doskonałości Naukowej PAN 

Program PASIFIC – czym jest i jak przyczyni się do zwiększenia potencjału Akademii, w tym budowa  

i wzmacnianie sieci wsparcia w środowisku pracowników PAN. 

 

10.10 // Mr Stefan Weiers, ERA & Country Intelligence, Directorate General for Research 

& Innovation, European Commission 

Horyzont Europa w kontekście priorytetów UE i Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Rola i wsparcie 

dla organizacji badawczych z krajów wideningowych w adresowaniu strategicznych celów HE. 

 

10.30 // Magdalena Bem-Andrzejewska, Dyrektor działu Krajowego Punktu Kontaktowego, 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  

Krajowy system wsparcia uczestnictwa w Horyzoncie Europa. Krajowy Punkt Kontaktowy – misja i 

oferta oraz strategia na pierwsze lata HE. 

 

10.50 // Tomasz Poprawka, Biuro PolSCA PAN 

Cykl webinariów Zespołu PolSCA – zdobądź nową wiedzę i miej Horyzont na Europę! 

  

11.00 // Sesja Q&As moderowana przez Zespół PolSCA  

 

11.30 // Zamknięcie i zaproszenie do kolejnego webinarium 

https://www.pan.pl/

