
 

 

 
„Program Horyzont 2020 – szansa na rozwój” 

Praktyczny warsztat przygotowania wniosku aplikacyjnego i realizacji 

projektu międzynarodowego

 

 
 

O programie: 

Program ramowy pn. „Horyzont 2020" to największy w historii program finansowania badań 

naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet to blisko 80 mld EUR. Kluczowym 

zadaniem Programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji 

naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. 

 

Uczestnicy: 

 Pracownicy uczelni i jednostek badawczych 

 Pracownicy przedsiębiorstw i firm, które tworzą, testują, opracowują nowe technologie 

 Przedstawiciele administracji publicznej 

 Organizacje, które chcą działać w środowisku międzynarodowym 
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Warszawa, 29/30 maja 2014 

 

Program warsztatów 

 Godzina Program 

08:30-08:45 Rejestracja uczestników 

09:00-10:00 

Wprowadzenie do Programu Ramowego „Horyzont 2020” 

 struktura 

 typy projektów 

 zakres merytoryczny 

 możliwości finansowania różnych działań  

10:00 - 10:30    

Praktyka budowy projektu  

 koncepcja 

 odpowiedź na założenia konkursu 

 budowa konsorcjum projektowego  

10:30 - 10:45    Przerwa kawowa / networking 

10:45 - 13:45 

Koncepcja oraz struktura i układ wniosku projektowego. Typowe błędy w 

Projektach  

 konstrukcja i praktyka przygotowania projektu na przykładzie 

wybranego projektu typu „Research and Innovation Project” 

 elementy składowe 

 kryteria ewaluacji 

13:45 - 14:30 Przerwa lunchowa / networking 

14:30 - 15:30 
Finanse 

 zasady tworzenia budżetu  

 kategorie kosztów   

15:30 - 16:00 
Zarządzanie projektami 

 specyfika realizacji i zarządzania projektami międzynarodowymi 

 

Informacje: 

Data: 29 maja 2014 / 30 maja 2014 

Miejsce: Warszawa, Zebra Tower, ul. Mokotowska 1, p. XII (mapa) 

Typ warsztatów: otwarte 

Czas trwania: 7h 

Ilość miejsc: 10-15 
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Prowadzący:   

Krzysztof Trojanowski 
 

W latach 2001-2009 koordynator obszaru IST/ICT (Technologie Informacyjne i Komunikacyjne) 

w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE, w latach (2003-2009) delegat i 

ekspert krajowy do Komitetu Programowego IST 6 i 7 Programu Ramowego w Brukseli (DG 

INFSO), uczestnik (jako koordynator, lider pakietów i zadań) w ponad 10 projektach 

międzynarodowych. Posiada bogate doświadczenia w przygotowaniu, realizacji i zarządzaniu 

projektami międzynarodowymi 

Od wielu lat zajmuje się kompleksowym wsparciem zespołów naukowych w realizacji, 

administracji  i zarządzaniu międzynarodowymi projektami B+R. Na co dzień współpracuje z 

ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu, ocenie wniosków projektowych i 

realizacji projektów międzynarodowych, finansowanych w ramach europejskich instrumentów 

wsparcia (programy europejskie i międzynarodowe). 

 

 
Co zyskasz: 
 

 Niezbędne umiejętności przekazane przez uznanego trenera, managera projektów 

międzynarodowych, który podzieli się swoim praktycznym doświadczeniem z zakresu 

aplikacji i zarządzania projektami międzynarodowymi. 

 Możliwość wymiany doświadczeń i kontaktów międzynarodowych z innymi uczestnikami 

szkolenia, trenerem oraz organizatorem warsztatów 

 Praktyczną! wiedzę - głównym elementem szkolenia będzie omówienie wszystkich 

elementów rzeczywistego projektu – wiedza niezbędna do przygotowania dobrego 

wniosku projektowego. 

 Możliwość konsultacji z profesjonalistą, bazując na własnych wnioskach projektowych 
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Uczestnictwo: 

Każdy z uczestników ma możliwość  wyboru jednej z dwóch opcji : 
OPCJA A: Uczestnictwo w warsztacie 

OPCJA B: Uczestnictwo w warsztacie + NOWOŚĆ! skorzystanie z dodatkowych,  

indywidualnych i prowadzonych również zdalnie (Skype/tel./E-mail)  godzinnych 

konsultacji ze specjalistą (Krzysztof Trojanowski) w cenie: 350 PLN*.  

*Każda następna konsultacja w cenie 250 PLN/h. (tylko dla osób, które wykupiły OPCJĘ B 
*Kolejne konsultacje umawiane indywidualnie 
 

 

 

Cena: 

OPCJA A: 999,00 PLN netto/os.* 

OPCJA B: 999,00 PLN + 350,00 PLN = 1349,00 PLN netto/os.* 

*Rabat: 5:% przy udziale 2 osoby z tej samej instytucji/firmy 
*Cena zawiera: uczestnictwo w warsztatach, materiały, certyfikat, przerwę kawową, przerwę 
lunchową 
 

 
 

Grupa INVESTIN – koncentruje się na finansowaniu rozwoju zaawansowanych 

technologii, prowadząc programy akceleracji i inkubacji startupów. Zdywersyfikowana 

działalność oraz sięgające 2002 roku doświadczenie w zakresie finansowania i transakcji 

kapitałowych zapewnia Grupie INVESTIN odpowiednie możliwości i kompetencje do 

pozyskiwania najlepszych technologii i rozwijania innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. 

Firma prowadzi również działalność szkoleniową i doradczą w obszarze transferu i 

komercjalizacji technologii. W ramach programu BRIdge VC realizowanego przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju, Grupa INVESTIN wspólnie z Pitango Venture Capital tworzy 

największy fundusz zaawansowanych technologii na polskim rynku – Pitango Investin Ventures. 

Więcej informacji na: www.investin.pl 

 

 

http://www.investin.pl/
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Certyfikat uczestnictwa 

Po ukończeniu warsztatów uczestnicy otrzymują prestiżowy certyfikat, 

posiadający unikalny i niepowtarzalny numer, poświadczający ukończenie 

warsztatów.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Szczegółowych informacji 
udziela: 
 
Mariusz Stryżko 
Menedżer ds. Rozwoju Biznesu 
T: +48 795 139 177  
E: m.stryzko@investin.pl 

 

 

 
O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane udziałem 

w warsztatach prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 25 maja 2014 r. poprzez 

przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres m.stryzko@investin.pl lub 

faksem +48 22 205 08 85. 

  
 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
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