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Lublin, 25 stycznia 2017 r. 
 
 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie zaprasza wszystkich zainteresowanych 
na bezpłatne warsztaty pt.: 
 

Jak skutecznie aplikować do programu HORYZONT 2020?  
Praktyczne wskazówki dla wnioskodawców. 

 
Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom praktycznych informacji niezbędnych do prawidłowego 
złożenia wniosku badawczo-innowacyjnego w ramach Programu HORYZONT 2020. 
 
Warsztaty odbędą się 8 lutego 2017 r. (środa), w sali B212 w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie (budynek 
B, II piętro), ul. Doświadczalna 4, w godzinach 11:00 - 14:00. 
 
Program warsztatów: 
 

I: Program HORYZONT 2020 

 Podstawowe informacje o zasadach uczestnictwa w programie. 
II: Korzystanie z baz i serwisów Komisji Europejskiej w procesie aplikacyjnym. 

 Krótki przewodnik dla początkujących użytkowników Participant Portal. 

 Jak znaleźć koordynatora projektu lub partnera korzystając z serwisu CORDIS Partners? 
III: Jak skutecznie aplikować? Praktyczne wskazówki dla wnioskodawców. 

 Jak określić pomysł na projekt i zweryfikować jego innowacyjność? 

 Aspekty formalne związane z wypełnianiem formularza wniosku badawczo-innowacyjnego. 

 Wskazówki na temat przygotowania wniosku z uwzględnieniem kryteriów oceny: Excellence, 
Impact oraz Implementation. 

 Analiza najczęstszych błędów na podstawie uwag ekspertów oceniających wnioski. 
 
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się poprzez 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej RPK Lublin www.rpklublin.pl w zakładce 
"SZKOLENIA". 
 
Zgłoszenia przyjmujemy do 7 lutego 2017 r.  Ze względu na charakter zajęć oraz liczbę miejsc  
w sali seminaryjnej, ograniczamy liczbę uczestników do 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy 
rejestrować się tylko w przypadku niezawodnego przybycia i apelujemy o nieblokowanie miejsc. 
 
Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udzielają: 

 p. Sylwia Nowak, e-mail: s.nowak@ipan.lublin.pl, tel.: 81 744 50 61 w.118 

 p. Michał Marszałowicz, e-mail: mmarszalowicz@ipan.lublin.pl , tel.: 81 744 50 61 w.118 
 

Serdecznie zapraszamy 
Zespół RPK Lublin 

mailto:astep@demeter.ipan.lublin.pl
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Lublin, 25 stycznia 2017 r. 
 

 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie zaprasza wszystkich zainteresowanych 
na bezpłatne warsztaty pt.: 
 

Jak poprawnie skalkulować kosztorys projektu badawczego  
w programie HORYZONT 2020? 

 
Celem warsztatów jest przekazanie praktycznych informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania 
kosztorysu projektu badawczo-innowacyjnego w ramach programu HORYZONT 2020. Do udziału  
w warsztatach zapraszamy przede wszystkim osoby planujące złożenie wniosku ale także pracowników 
działów finansowo-księgowych oraz osoby, które chciałyby poznać zasady finansowe obowiązujące  
w Programie HORYZONT 2020.  
 
Warsztaty odbędą się 9 lutego 2017 r. (czwartek), w sali B212 w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie 
(budynek B, II piętro), ul. Doświadczalna 4, w godzinach 11:00 - 14:00. 
 
Program warsztatów: 
 

I.  Najważniejsze aspekty finansowe występujące w umowach programu HORYZONT 2020. 
II.  Zasady finansowania projektów w H2020. 

 Koszty -  zasady kwalifikowalności, omówienie poszczególnych kategorii kosztów. 

 Udział w projekcie stron trzecich, raporty, płatności, audyty. 
III: Tworzenie kosztorysu projektu. 

 Wypełnianie tabeli budżetowej we wniosku projektowym. 

 Uwzględnianie planowanych wpływów do projektu, wartości projektu i wysokości 
dofinansowania.  

 
Zainteresowanych udziałem w warsztatach prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się poprzez wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej RPK Lublin www.rpklublin.pl w zakładce "SZKOLENIA".  
 
Zgłoszenia przyjmujemy do 8 lutego 2017 r. Ze względu na charakter zajęć oraz liczbę miejsc w sali 
seminaryjnej, ograniczamy liczbę uczestników do 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy 
rejestrować się tylko w przypadku niezawodnego przybycia i apelujemy o nieblokowanie miejsc. 
 
Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udzielają: 

 p. Sylwia Nowak, e-mail: s.nowak@ipan.lublin.pl, tel.: 81 744 50 61 w.118 

 p. Michał Marszałowicz, e-mail: mmarszalowicz@ipan.lublin.pl , tel.: 81 744 50 61 w.118 
 

Zapraszamy, 
 

Zespół RPK Lublin 
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