Czy można liczyć na wsparcie
budowy nowych infrastruktur?

Komisja Europejska ogłasza okresowo konkursy
na projekty typu Integrating Activities, których tematyka – po uprzednim uzgodnieniu ze środowiskami
naukowymi – jest zawarta w kolejnych Programach
Pracy i ogłoszeniach o konkursie. Polskie infrastruktury mogą podjąć się zorganizowania sieci i koordynowania projektu albo przyłączyć się do powstającego konsorcjum.

Z funduszy Programu Horyzont 2020 – raczej nie.
W tym przypadku należy starać się o projekty ﬁnansowane z funduszy strukturalnych lub środków
krajowych. Priorytetowe inwestycje umieszczone są
w „Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej”, przygotowanej przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

O ﬁnansowanie projektów mogą starać się sieci
przynajmniej 3 infrastruktur z 3 krajów członkowskich
lub stowarzyszonych.
Każdy projekt musi obejmować trzy typy działań:

•

•

•

wzmacnianie sieci: np. koordynacja działań,
tworzenie wspólnych zasobów, standardów, baz
danych, prowadzenie szkoleń;
międzynarodowy dostęp (Transnational Access)
do infrastruktur uczestniczących w projekcie;
a w przypadku infrastruktury informatycznej
– rozszerzanie zakresu usług oferowanych
naukowcom;
wspólne działania badawcze: np. prace nad nową
generacją aparatury, testowanie nowych metod
doświadczalnych.

Komisja Europejska wspiera jednak projekty służące
ograniczonemu doﬁnansowaniu dużych, międzynarodowych inwestycji o europejskim znaczeniu,
których koszty budowy, funkcjonowania i utrzymania
są pokrywane z innych źródeł. Konkursy na projekty
tego typu nie są otwarte dla wszystkich; wnioski składać mogą jedynie konsorcja zaangażowane w inwestycje wstępnie zakwaliﬁkowane przez ESFRI:
międzyrządowe Europejskie Forum Strategii ds.
Infrastruktur Badawczych. Propozycje ESFRI zawarte
są w Europejskiej Mapie Drogowej (European Roadmap for Research Infrastructures).
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Jak włączyć polską infrastrukturę
do projektu?

Infrastruktura badawcza
Bezpłatny dostęp do najlepszych
laboratoriów w Europie

Dzięki projektom typu Integrating Activities, ﬁnansowanym z budżetów kolejnych programów ramowych
UE, kilkaset infrastruktur badawczych w całej Europie
zapewnia bezpłatne wykonanie badań lub dostęp do
zbiorów, pokrywając również koszty podróży i pobytu.
Wystarczy złożyć wniosek z propozycją wykonania
potrzebnych badań, korzystając ze strony internetowej danego projektu.

Laserowe źródło EUV do modyﬁkacji polimerów
(Instytut Optoelektroniki WAT, projekt LASERLAB)

Pierwsze projekty typu Integrating Activities ﬁnansowane przez Program Horyzont 2020 zaczną funkcjonować w 2015 roku.

Gdzie szukać?
Wygodną wyszukiwarkę oferuje projekt
EURORIS-Net+: http://www.euroris-net.eu

Nie masz czasu? Nie musisz wyjeżdżać. Możesz swoje próbki przesłać do laboratorium lub otrzymać materiał referencyjny. Albo skorzystać z zasobów drogą
elektroniczną.
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