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 Cele mini-sympozjum 
Głównym celem mini-sympozjum będzie zintegrowanie zespołów badawczych  

z różnych instytucji poprzez wymianę doświadczeń związanych z przygotowywaniem  
i realizacją projektów unijnych na uczelniach wyższych i w instytutach badawczych. 

Podczas mini-sympozjum podjęta zostanie próba wskazania rozwiązań ułatwiających 
realizację projektów w obszarach: 
1. Instytucjonalnego, administracyjnego wsparcia dla projektów finansowanych ze środków 
unijnych. 
2. Podejmowania przez zespoły badawcze interdyscyplinarnej współpracy (w obrębie danej 
instytucji i poza nią) w celu planowania i realizacji nowych grantów europejskich. 

 
 Uczestnicy 
Mini-sympozjum skierowane jest do zespołów (m.in. koordynatorów, menedżerów), 

które zrealizowały lub realizują projekty typu REGPOT w Polsce oraz do pracowników  biur 
wspomagających przygotowywanie i realizację grantów unijnych.  

Istnieje możliwość zaproszenia przez koordynatorów własnych Oficerów Projektowych.  
 

 Mini-sympozjum – 27.03.2014 
Mini-sympozjum rozpocznie się od prelekcji poświęconych administracyjnemu  

i instytucjonalnemu wsparciu, jakie zespoły badawcze mogą otrzymać w trakcie 
przygotowania i realizacji projektów unijnych. Prelegenci przedstawią również zalety  
i ograniczenia związane z realizacją projektów typu REGPOT. Następnie odbędzie się panel 
dyskusyjny, podczas którego podjęta zostanie próba wskazania czynników i pułapek, które 
powodują utrudnienia i opóźnienia w realizacji projektów unijnych. 

W trakcie mini-sympozjum otwarta będzie wystawa plakatów przedstawiających 
potencjał badawczy uzyskany dzięki realizacji projektów typu REGPOT oraz tematykę 
badawczą poszczególnych jednostek.  

Podczas mini-sympozjum będzie możliwe zorganizowanie spotkań poszczególnych 
zespołów projektowych z Oficerami Projektowymi.  

Oficjalnych językiem sympozjum będzie język polski. Organizatorzy zapewniają 
uczestnikom z zagranicy tłumaczenie z języka polskiego na angielski. 

 
 Warsztaty – 28.03.2014 

W kolejnym dniu odbędą się warsztaty pod tytułem „Doskonalenie umiejętności 
planowania i zarządzania Projektami UE w nowym programie Horyzont 2020”. Z uwagi na 
duże zainteresowanie i ograniczoną liczbę miejsc, liczba zgłoszeń z danego zespołu 
projektowego jest ograniczona (szczegóły w formularzu zgłoszeniowym).  

 


