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Sygnatariusze,,Paktu dla Horyz ontu 2020"

dotyczy : wdľażania postanowień ..Paktu dla Hoľ}'zontu 2020''

Szanowni Państwo,

,,Horyzont 2020" to największy w histoľii pľogram finansowania bađafinaukowych
i innowacji w Euľopie. Z ogľomną uwagą śledzimy osiągnięcia polskich naukowców
w konkursach ,,Hoľyzontu 2020". lJdział w programie to niepowtarzalna szansa
na umiędzynaľodowienie polskiej nauki, a takŻę na rozwőj innowacyjności i gospodarki

naszego kľaju.

Polska nauka musi w pełni skoľzystać, z tej szansy i dlatego konieczna jest aktywizacja
środowiska naukowego oľaz wspólne działania administracji rządowej, uczelni i instytutów
badawczych, indywidualnych badaczy oraz przedsiębioľców. Tylko wspólnie możemy
stwoľzyó skuteczny system zachęt i wsparcia na poziomie administľacyjnym, organizacyjnym
i meľytoľycznym.
Mając to na uwadze, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa'$lyższego zainicjowało w maju20l4
roku działania pod nazwą
dla Horyzontu 2OŻO". W dokumencie tym ujęte zostały
',Pakt
zobowiązania Ministeľstwa
wspieľania jednostek naukowycĹ
i naukowców,ktőrzy podejmują wysiłek konkuľowania o międzynaľodowe gľanty badawőze.
Dokument zawiera także propozycje konkľetnych działań na poziomie uczóhi í instytutów.
Inicjatywa ta zostaŁa bardzo dobrze przez Państwa przyjęta, a gotowość,do pizyjęcia

do

postanowień ,,Paktu''

Wraziło ponad 350 sygnataľiuszy: uczelni,

i innych instýucji. Bardzo Państwu za to dziękuję.

iństyi;iów

,,Pakt dla Horyzontu2020" to nasze wspólne zobowiązanie do wspieľania polskich zespołów
badawczych w pozyskiwaniu funduszy programu famowego. Cńcemy pô ľoku ogłoszenia
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
tel. (2'2) 628 19 44, ĺaks: (z2) 529 26 21,, e-mail: sekretariat.lrrinisteľ@lrauka.govpl, www.nauka'gov.pl

,,Paktu'' przyjrzeó się jego efektom. Dlatego pľzedstawiam Państwu działania, jakie
zrealízowaŁo Ministerstwo. Jednocześnie chcę zaptosić Państwa do podzielenia się z nami
swoimi doświadczeniami z realizowania działań wspomagających polskich naukowców
w pozyskiwaniu grantów z ,,Horyzontu2020". Chcielibyśmy dowiedzieó się, co funkcjonuje
dobrze, a jakie działania naleŻałoby popľawió albo jakie jeszcze inne rozwiązarua
zaproponować. Informacje, które Państwo do nas prześ|ą,będą nam bardzo pomocne
w opracowaniu tematów, jakie należy poľuszyó na planowanej przez Ministeľstwo
konferencji, poświęconejm.in. udziałowi polskich zespołów badawczych w ,,Hoľyzoncie
2020".

Ministeľstwo w ľamach rea|izacji,,Paktu dla Horyzontu2O}O" podjęło następujące đziałania:

o ,,Pľemia na Horyzoncie''.
o
o

o
o

o
o

Pľzygotowaliśmyrozporządzenie okľeślającezasady
ptzyznav,ĺania premii za udział w
2020". Rozpotządzenie to zaczn|e
',Hoľyzoncie
obowiązywać, po wejściu w Życie w maju br. znowelizowanej ustawy o zasad,ach
ťtnansowania nauki.
Progľam ,,Gľanty na Gľanty". w 2014 Í. przeznaczyliśmy ponad 1 mln 7OO tys. zł.
na wsparcie polskich jednostek naukowych ubiegających się o kooľdynację projektów
w ľamach pľogľamów bađawczychUnii Euľopejskiej' Kolejna edycja programu została
ogłoszona w marcu bľ.
Zmiana oceny parametrycznej jednostek naukowych dokonywana przez KEJN.
Szczegőlny nacisk położyliśmyna docenienie zaangaŻowania jednostki naukowej
w prowadzenie międzynaľodowych badań, w tym pozyskiwanie środków na realizację
pľojektów baďawczych ze źrődełmiędzynarodowych, ldział w międzynaľodowyóh
pľzedsięwzięciach badawczych, a także zdobycie nagľód i vĺyrőżnień o charakteľze
międzynarodowym.

Kľajowy Punkt Kontaktowy Pľogľamów Badawcrych UE (KPK). KPK usprawnił

model świadczenia swoich usług. KPK oľaz sieó Regionalnych Punktów Kontaktowych
przykłađająszczegőlną wagę do indywidualnego wsparcia polskich naukowców
i uki eľunko wanych tematy cznie działan m ent o ľin g o lYych.
DzĺałaniaNaľodowego Centľum Nauki/ľ'{aľodowego Centľum Badań ĺ Ronľoju.
NCN wraz z NCBR podjęły szereg działań wspierających udział polskich naukowców
i pľzedsiębioľców w ,,Hotyzoncie 2O2O", np. indywidualne konsultacje dla polskich
naukowców ubiegających się o grant ERC, czy wsparcie pľzedsiębioľców
zainteresowanych udziałem w ,,Horyzoncie 2O2O" poptzez istniejąóe mechanizmy
współpracy między narodowej .
Wspaľcie ekspeľtĺów i polskĺch naukowców. Aktywnie wspieľamy obecnośó polskich
ekspertów i ľecenzentów w gľemiach doradczych, roboczych i pľogľamowych inicjatyw
europejskich, w tym ,,Hoľyzontu Ż020". Wspieľamy takŻe udział polskich naukowców
i jednostek naukowych w międzynarodowych konkuĺsach
Progľamy opeľacyjne na lata 2014-2020z Intelĺgentny Ronvój (Po IR) orazWiedza,
Edukacja, Rozwój (Po wER). Dzięki naszym działaniom badania i innowacje pełnią
istotną rolę w programach opeľacyjnych wspieľanych ze środków polityki spo1nosci.
Działania finansowane w ramach pľogramów opeľacyjnych ukierunĹowane- będą
m.in. na wzrost potencjału komercyjnego pľac B+R pľowadzonych w jednostkäch
naukowych, rozwőj kadľ sektoľa B+R oruz pogłębienie możliwościwspółpracy między
naukowcami i przedsiębiorcami. Ponadto, zadbaliśmyo zapewnienie sýneigii inicjätyw
realizowanych w ramach ,,Horyzontu 2O2O" oraz kĺajowych i regionalnych pľog'ä-ó*
opeľacyjnych.

Pľzedstawiając działania po stronie Ministeľstwa, uprzejmie pľoszę o pľzesłanie informacji
o tym, jakíe działania w rumach,,Paktu dla Horyzontu 2020'' są realizowane w Państwa
jednostkach naukowych. Pytania, na które chcielibyśmy poznaé Państwa odpowiedzi,
załączone są do listu. Pľosimy o przesłanie odpowiedzi w edytowalnej foľmie elektronicznej
na adres: paktdlahoľyzontu@nauka.gov.p1w terminie do 30 kwĺetnia 2015 ľ.

Zwyrazami szacunla4

Załącznik:
Pytania monitorujące wdrażanie ,,Paktu dla Horyzontu 2O2o..

