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Źródła polityki wspierania współpracy międzynarodowej- 
Strategia EUROPA 2020 

1) umacnianie unijnej doskonałości i atrakcyjności w sferze badao i innowacji, jak również 
ekonomicznej i przemysłowej konkurencyjności poprzez: 

 kreowanie sytuacji win-win, czyli kooperację w oparciu o obustronną korzyśd;  

 uzyskiwanie dostępu do zewnętrznych źródeł wiedzy; 

 przyciąganie talentów i inwestycji ; 

 umożliwienie dostępu do nowych i rozwijających się rynków; 

 opracowanie wspólnych praktyk prowadzenia badao i rozpowszechniania rezultatów; 

2) zapobieganie nierównościom zdrowotnym poprzez: 

 wdrażanie efektywnych rozwiązao w sposób bardziej dynamiczny i maksymalizowanie 
wpływu badao na (szeroko rozumianą) infrastrukturę; 

3) wspieranie unijnej polityki zagranicznej poprzez: 

 uczynienie z badao i innowacji integralnej części pakietu polityki zewnętrznej; 

 stosowanie dyplomacji w sferze nauki ( ‘Science Diplomacy’) -używanie współpracy 
międzynarodowej jako instrumentu polityki- w tym do poprawy relacji z kluczowymi 
regionami i krajami (stąd np. automatyczne finansowanie ‚biedniejszych’ krajów trzecich). 

 



 
 

Wytyczne w zakresie współpracy 
Strategia Europa 2020 

 zaangażowanie wszystkich krajów świata; 

 ustalenie listy tzw. krajów trzecich automatycznie finansowanych w oparciu o kryterium 

dochodowości -PKB per capita;  

 zwiększenie nacisku na rozwinięte tzw. kraje trzecie aby tworzyły specjalne fundusze krajowe 

umożliwiające uzyskanie finansowania; 

 zawężanie zakresu geograficznego w niektórych konkursach np. gdy udział podmiotów z kraju 

trzeciego będzie szkodliwy dla interesu UE lub względy bezpieczeostwa nie pozwolą na to. 



Rekomendacje dla programu prac na lata 2016-2017 
Komitet Programu Horyzont 2020 

• wspieranie flagowych inicjatyw (umów bilateralnych i multilateralnych);  

• wspieranie inicjatyw promujących Europę jako lidera w działaniach R&I (Badania i Innowacje); 

• zapewnienie finansowania podmiotom z krajów trzecich, również BRIC-M- wszędzie tam 

gdzie wymaga tego interes UE;  

• stworzenie adekwatnych rozwiązao ramowych dla zachęcania krajów trzecich do tworzenia 

bliźniaczych funduszy współfinansujących podmioty uczestniczące w H2020. 



Korzyści wynikające ze współpracy wg KE 

Korzyści 
współpracy  

Dostęp do nowych 
rynków 

Wymiana 
doświadczeo 

Wzrost jakości 

Zwiększenie 
profilu globalnego 

Dyplomacja 
Naukowa(Science 

Diplomacy) 

Dostęp do wiedzy 



Efekt synergii 



Horyzont 2020-konsorcjum 

Zasada nadrzędna: 

projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów 
pochodzących z 3 różnych paostw członkowskich UE i/lub paostw 
stowarzyszonych. Podmioty powinny byd niezależne od siebie. 

  

we wskazanych przypadkach projekty mogą byd realizowane przez podmioty 
indywidualne:  

•  granty Europejskiej Rady ds. Badao Naukowych (ERC); 

•   niektóre działania Marii Skłodowskiej-Curie;  

•  instrument dla MŚP oraz 

•  działania koordynacyjne i wspierające (projekty CSA). 

 



Z kim najlepiej? 

Kraje członkowskie : 28 (finansowanie automatyczne) 

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia,  

Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa,  

Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja,  

Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy 

 

Kraje stowarzyszone (finansowanie automatyczne) 

Albania, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Owcze, Macedonia, Islandia, Izrael,  

Mołdawia, Czarnogóra, Norwegia, Serbia ,Turcja 

 

 



Kraje trzecie 

Kraje trzecie dzielimy na : 

 automatycznie uprawnione do finansowania;  

( z wyjątkiem instrumentu MŚP) 

 nie są automatycznie uprawnione do finansowania. 



Automatycznie otrzymujące finansowanie 

W oparciu o kryterium dochodowości PKB per capita - kraje znajdujące się poniżej 
określonego poziomu  wymienione w ,Generalnym’ Aneksie A np.: 

 Ukraina  

 Argentyna  

 Irak 

 Serbia 

 



Nie są uprawnione do automatycznego finansowania 

Kraje powyżej pewnego progu PKB (kraje rozwinięte plus BRIC-M) 

 Brazylia 

 Rosja  

 Indie  

 Chiny 

 Meksyk 



Inne kryteria przyznawania finansowania 

Wnioskodawcy spoza UE (którzy nie są automatycznie uprawnieni) mogą uzyskad dofinansowanie, 

jeżeli: 

1. dofinansowanie jest przewidziane w dwustronnej umowie pomiędzy UE i krajem, w którym 

swoją siedzibę ma wnioskodawca. 

2. zaproszenie do składania wniosków wyraźnie wskazuje, że wnioskodawcy z siedzibą w takich 

krajach kwalifikują się do finansowania. 

3.  ich udział uznaje się za niezbędny do prowadzenia dla danego projektu, gdyż zapewnia: 

 wybitne kompetencje / wiedza;  

 dostęp do unikalnej infrastruktury badawczej;  

 dostęp do poszczególnych szerokości geograficznych;  

 dostęp do szczególnych baz danych. 

 



Umowa bilateralna USA-UE 
Horyzont 2020 

W konkursach z dziedziny ‚Zdrowie’ podmioty ze Stanów Zjednoczonych otrzymują 
automatycznie dofinansowanie…  



Częściowe stowarzyszenie Szwajcarii 



Programy zachęcające do współpracy z poszczególnymi krajami 
trzecimi 

 



Networking 



Networking 

*…+ Networking to nawiązywanie kontaktów i utrzymanie pozytywnych relacji w celu wymiany 
informacji oraz wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej. Networking to pielęgnacja znajomości 
aby móc w razie potrzeby zwrócid się z pomocą do konkretnej osoby, która może i chce pomóc. 
Zaletą jest znacznie lepsza widocznośd naszej osoby/instytucji na rynku oraz mocno rozbudowana 
sied znajomości z zaufanymi kontaktami biznesowymi.  

 

 

 

 



3 kroki budowania relacji 
V-C-P wg Ivana Misnera 

V – visibility – bycie widocznym,  zarówno online jak i offline; 

C – credibility – wiarygodnośd; 

P – profitability – nawiązanie relacji biznesowej, w której strony korzystają ze swoich 

usług czy produktów i płacą za nie. 

 

 



Gdzie ? 

• Konferencje 

• Sympozja 

• Wspólne projekty 

• Media Społecznościowe 





Zasada Pareto na konferencjach 
20/80 

 

 

 

 

 

 

 

networking 

 

 

 

 

 

wiedza jawna 

networking 

wiedza jawna 

Niedoświadczony uczestnik       Doświadczony uczestnik 



W jakim celu? 

 To doskonała okazja aby zdobyd wiedzę na temat rynku i informacje „wewnętrzne” 

oraz poznad nowe kierunki i ciekawostki z branży;  

 Możesz zostad wpływowym reprezentantem swojej organizacji zapewniając jej 

promocję i rozwój;  

 Możesz zwiększyd swój „kapitał społeczny” – najwyższą wartośd w dzisiejszym, 

opartym na znajomościach, społeczeostwie; 

 Polecenia od znajomych są w 80% bardziej skuteczne niż czysto służbowe 

podejście;  

 Większośd ludzi, których poznajesz posiada ponad 100 kontaktów, które mogą byd 

dla Ciebie pomocne w bardzo różny sposób  

 I co najciekawsze… od każdej osoby na świecie, z którą chciałbyś się skontaktowad 

dzieli Cię tylko 5 lub 6 innych osób, a w wielu przypadkach nawet mniej! 

 



Fit for Health 2.0 

 

portal umożliwiający poszukiwanie partnerów  

do współpracy w ramach projektów badawczych 

http://www.fitforhealth.eu/ 

 



LinkedIN 

 



Jak Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju UMED może pomóc? 



W czym? 

• doradztwo w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania z dostępnych źródeł krajowych i zagranicznych, 
pomoc przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych,  

• analizy ryzyka finansowego,  

• zarządzanie projektami. 

• utrzymujemy stałe kontakty z agencjami rządowymi, organami Unii Europejskiej i innymi jednostkami 
edukacyjno-badawczymi. 

•  pomagamy przy nawiązywaniu współpracy w ramach międzynarodowych projektów badawczych 



Struktura organizacyjna 



 
Jak Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju UMED może pomóc 

1 krok- wypełnienie fiszki projektowej 
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Managing Health Inequalities  
How to tackle Demographic Challenges, 7 Październik 2014r  

 
Managing Health Inequalities – How to tackle Demographic Challenges, 7 październik 2014r  

(podczas 12  Europejskiego  Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS w Brukseli)  

  

 zainicjowane i współorganizowane przez UMED wraz z brukselskimi przedstawicielstwami 7 
regionów UE; 

 panel dyskusyjny z ekspertami  ds. polityki regionalnej (100 uczestników);  

 sesja brokerska – (80 uczestników)  

 5 różnych zakresów tematycznych – wszystkie odnoszące się do wyzwao 
demograficzno-społecznych;  

 jeden stricte poświęcony problemom starzejącego się społeczeostwa ;  

 Cel osiągnięty: nawiązanie kontaktów w ramach współpracy międzynarodowej w 
oparciu o nowatorskie pomysły;   

 



Sesja Brokerska -5 ‚stolików tematycznych’ 

 

 

• zdrowe starzenie się; 

• technologie informacyjno-komunikacyjne; 

• bezpieczeostwo żywności;  

• koordynacja w opiece zdrowotnej; 

• monitorowanie i ewaluacja projektów badawczych 



Managing Health Inequalities  
How to tackle Demographic Challenges, 7 Październik 2014r 

 



European Brokerage Event “Health, demographic change and 
wellbeing” Lyon – 4 lipiec 2014r 

 • znaczący potencjał : 193 przedstawicieli instytucji uczestniczących w 324 

rozmowach dwustronnych;  

• wiodące instytucje w dziedzinie badao i rozwoju; 

• okazja do prezentacji obszaru zainteresowao badawczych i  nowych pomysłów 

projektowych; 

• zrealizowany cel UMED : 10 nieformalnych i 2 formalne inicjatywy z partnerami 

pochodzącymi z UE i paostw stowarzyszonych. 



European Brokerage Event “Health, demographic change and 
wellbeing” Lyon – 4 Lipiec 2014r 

  



Dziękuje za uwagę! 

Ireneusz Staroń 

Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju 

ireneusz.staron@umed.lodz.pl 

tel.: 785 911 593 

 


