Współpraca międzynarodowa
w dziedzinie badań – wyzwania wobec
nowej perspektywy budżetowej
i ustawy 2.0

PROGRAM SZKOLENIA

1. Jak realizacja projektów wpływa na sytuację finansową jednostki?
Omówienie wpływu realizacji projektów badawczych na sytuację finansową jednostki z
uwzględnieniem zarówno bezpośrednio budżetu projektu jaki i pośredniego wpływu na dotację.
Jak budować na bazie małych sukcesów duże projekty.

2. Przegląd źródeł finansowania
Przegląd dostępnych obecnie źródeł finansowania działalności badawczej międzynarodowej na
poziomie europejskim i krajowym (publiczne źródła finansowania począwszy od badań
podstawowych poprzez prace rozwojowe aż po wdrożenie. Zasady udział u w projektach
finansowanych przez Komisję Europejską, NCBiR, NCN, NAWA, Fundusz Badawczy Węgla i Stali,
przetargi, podwykonawstwo i wiele innych.

3. Metody rozwoju współpracy międzynarodowej
Instrumenty wspierające udział naukowców w badawczych projektach międzynarodowych oraz
analiza w jaki sposób w najbliższych latach udział w tych projektach będzie wpływał na ocenę
jednostek badawczych z punktu widzenia wejścia nowych przepisów Ustawy 2.0. Omówione będą
także wszelkie inne metody umacniania współpracy międzynarodowej poprzez zapoznanie
uczestników szkolenia z zasadami na jakich działa Komisja Europejska i jej agencje w zakresie
działalności badawczej. Opisane także zostaną przykładowe koncepcje w jaki sposób można
praktycznie wykorzystać powyższą wiedzę i wpłynąć w ten sposób na ocenę jednostki. Omówione
zostanie także pojęcie lobbingu jako legalne i powszechnie stosowane działanie do którego należy
się dołączyć.
4. Praktyczne wskazówki
Najlepsze praktyki europejskie w systemach wspierania naukowców pozysku jących projekty
międzynarodowe oraz praktyczne wskazówki dla wnioskodawców. Jak najlepsze ośrodki
europejskie motywują swoich pracowników do udziałów w projektach i co warto podpatrzyć. Z kim
warto współpracować i jak pozyskiwać kontakty międzynarodowe or az z jakich środków. Jak

korzystając z dostępnych obecnie źródeł finansowania można rozwijać systemy motywacyjne oraz
jak wpłyną one na sytuację finansową jednostki.
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