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Branżowe punkty kontaktowe dla programu ramowego 
w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa

Branżowe punkty kontaktowe - wsparcie pracowników naukowych, 
przygotowujących projekty z programu Horyzont Europa, organizacja 
specjalistycznych szkoleń, pomoc w zakresie tworzenia konsorcjów oraz 
nawiązywania współpracy z europejskimi partnerami naukowymi 
i biznesowymi.

System branżowych punktów kontaktowych tworzy sześć instytutów Łukasiewicza działających w obszarach:
• Zrównoważona Gospodarka (Lukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych),
• Transformacja Cyfrowa (Lukasiewicz - Poznański InstytutTechnologiczny),
• Technologie Medyczne i Zdrowie (Lukasiewicz - PORT),
• Inteligentna i Czysta Mobilność (Lukasiewicz - Instytut Lotnictwa),
• Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia (Lukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego) o
• Przemysł4.0 (Lukasiewicz-PIAP).

■  
partnerstwach-horyzontu-europa;
Linki do stron internetowych: https://www.kpk.gov.pl/branzowe-punkty-kontaktowe-wespra-polskie-podmioty-w-

 https://bpkhoryzont.pl/

https://www.kpk.gov.pl/branzowe-punkty-kontaktowe-wespra-polskie-podmioty-w-partnerstwach-horyzontu-europa
https://bpkhoryzont.pl/
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Branżowe punkty kontaktowe dla programu ramowego 
w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa

Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Medyczne i Zdrowie (Łukasiewicz - 
PORT) organizuje szkolenie online pt. „Jak dać się zauważyć i nawiązać 
współpracę międzynarodową: Personal Branding for scientists” dotyczące 
budowania wizerunku naukowego oraz przygotowywania wydarzeń 
matchmakingowych.

Zakres szkolenia: przedstawienie sposobów na wzmocnienie wizerunku osobistego w trakcie spotkań matchmaking’owych i 

w Internecie, omówienie zasad budowania swojego wizerunku podczas rozmowy on-line i maksymalnego wykorzystania 

limitowanego czasu spotkania, przedstawienie sposobów na wzmocnienie wizerunku po zrealizowanym spotkaniu i 

zwiększenie swoich szans na zawiązanie współpracy, platformy matchmakingowe na przykładzie platformy B2match.

Termin szkolenia: 7 listopada 2022 r. w godzinach 10.30 -12.30;
■ Link do strony: https://port.lukasiewicz.gov.pl/branzowy-punkt-kontaktowy

https://port.lukasiewicz.gov.pl/branzowy-punkt-kontaktowy
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Branżowe punkty kontaktowe dla programu ramowego 
w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa

Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Medyczne i Zdrowie (Lukasiewicz - 
PORT) oferuje pomoc w znalezieniu partnerów do następujących konkursów w 
Horyzoncie Europa:

• Implementing adaptive platform trials

• Strengthening regulatory capacity for supporting conduct of clinical trials

• Genomic epidemiology for surveillance and control of poverty-related and emerging/re-emerging infections in sub-Saharan 
Africa

• Creating a sustainable clinical trial network for infectious diseases in sub-Saharan Africa

• Promoting implementation of research results into policy and practice

Konkursy organizuje EDCTP3 (The European & Developing Countries Clinical Trials Partnership).

■ Link do strony: https://port.lukasiewicz.gov.pl/branzowy-punkt-kontaktowy

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-ju-gh-edctp3-2022-call1-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%2520-%25202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108557;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-ju-gh-edctp3-2022-call1-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%2520-%25202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108557;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-ju-gh-edctp3-2022-call1-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%2520-%25202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108557;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-ju-gh-edctp3-2022-call1-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%2520-%25202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108557;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-ju-gh-edctp3-2022-call1-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%2520-%25202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108557;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://port.lukasiewicz.gov.pl/branzowy-punkt-kontaktowy
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Szkolenie Horyzont Europa
Dział Nauki i Projektów zaprasza do udziału w szkoleniu pt. "Horyzont Europa" organizowanym we współpracy z 

Horyzontalnym Punktem Kontaktowym ds. międzynarodowych programów badawczych, 
region Polska Południowo-Wschodnia.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników UR zainteresowanych projektami badawczymi finansowanymi ze 
środków zewnętrznych.

Szkolenie w formie hybrydowej, na którym przedstawione zostaną możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów w 
ramach Programu Horyzont Europa, poprowadzi ekspert programów ramowych Pani Anna Armuła - Kierownik HPK

Termin spotkania: 25.11.2022 (piątek) Uniwersytet Rzeszowski, budynek AO sala nr 42, 
godz. 11:00-13:00 - szkolenie 

godz. 13:00-15:00 - indywidualne konsultacje

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału na email: nkucharzyk@ur.edu.pl z dopiskiem "Szkolenie Horyzont Europa".

Prosimy również o wskazanie w zgłoszeniu udziału preferowanej formy uczestnictwa w szkoleniu tj. stacjonarnie lub online.

mailto:nkucharzyk@ur.edu.pl
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Otwarte konkursy

Informacja o aktualnie otwartych konkursach umieszczana jest na stronie
Działu Nauki i Projektów:

https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/administracja/dzial-nauki-i- 
projektow/otwarte-konkursy-nowe

https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/administracja/dzial-nauki-i-projektow/otwarte-konkursy-nowe
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Tryb składania wniosków na Uniwersytecie Rzeszowskim

Zarządzenie nr 51/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 
04.05.2021 r. w sprawie: zgłaszania projektów finansowanych ze środków 
zewnętrznych oraz gromadzenia dokumentacji dotyczącej projektów i usług 
badawczych w Dziale Nauki i Projektów:
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy projektu

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/administracja/dzial-nauki-i- 
projektow/zarzadzenia-rektora-dotyczace-zglaszania-i-realiza/zarzadzenie-nr-  

512021-rektora-ur

https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/administracja/dzial-nauki-i-projektow/zarzadzenia-rektora-dotyczace-zglaszania-i-realiza/zarzadzenie-nr-512021-rektora-ur
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W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione na 
stronach www m.in. przez: KE i/lub Ministerstwa i Agendy RP.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU i WSPÓŁREDAGOWANIA NEWSLETTERA dot. konkursów i grantów 
DZIAŁ NAUKI I PROJEKTÓW

konsultacje i wsparcie naukowców UR w przygotowaniu wniosków grantowych

https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/administracja/dzial-nauki-i-projektow/dane-kontaktowe

https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/administracja/dzial-nauki-i-projektow/dane-kontaktowe

