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Pozyskiwanie dofinansowania dla projektów badawczych
Zbliżające się 18. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab
to okazja dla naukowców, by dowiedzieć się jak skutecznie pozyskać dofinansowanie
dla projektów badawczo-rozwojowych. Drugiego dnia targów, tj. 13 kwietnia, odbędą dwa
wykłady na ten temat, a poprowadzą je eksperci z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
oraz portalu DolinaBiotechnologiczna.pl.
Wsparcie badaczy w firmach, instytucjach naukowych i organizacjach pozarządowych
w tworzeniu innowacyjnych projektów i rozwiązań to szansa na zwiększenie konkurencyjności
polskiej gospodarki. Dzięki istnieniu takich organizacji jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
i unijnego programu Horyzont 2020 wiele projektów w obszarze nowych technologii ma szansę
pozyskać dofinansowanie, a następnie przejść do etapu komercjalizacji.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Paweł Kurzyński, specjalista z zakresu instrumentów wsparcia w obszarze badań naukowych
i prac rozwojowych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), przybliży zagadnienia
dotyczące udzielania przez tę instytucję dofinansowania projektom badawczo-rozwojowym.
Podczas wykładu słuchacze zdobędą wiedzę na temat zasad pozyskiwania funduszy na projekty
wyłaniane w trybie konkursu. W obecnej perspektywie finansowej ponad 70% budżetu NCBR
pochodzi z trzech programów operacyjnych UE, tj.: Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja
Rozwój oraz Polska Cyfrowa.
Wykład odbędzie się 13 kwietnia w godzinach 13.00-13.45 w sali konferencyjnej B na I piętrze
Centrum MT Polska.
Program Horyzont 2020
Podczas drugiego wykładu będzie można pozyskać praktyczną wiedzę na temat sposobów
pozyskania dofinansowania w ramach programu ramowego Horyzont 2020 przez polskich
badaczy i firmy. Ekspertka z portalu DolinaBiotechnologiczna.pl, dr Monika Zazula, podpowie,

do których konkursów z Programu Ramowego Horyzont 2020 warto aplikować będąc małym
lub średnim przedsiębiorcą oraz jak robić to skutecznie. Ten największy w historii Unii
Europejskiej program w zakresie badań naukowych i innowacji obejmuje trzy inne wspierające
badania na poziomie unijnym.
Wykład odbędzie się 13 kwietnia w godzinach 13.45-14.30 w sali konferencyjnej B na I piętrze
Centrum MT Polska.
Warunki uczestnictwa
Udział w obydwu konferencjach jest bezpłatny, wymagana jest natomiast wcześniejsza
rejestracja na Targi EuroLab, której można dokonać online lub na miejscu.
18. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab odbędą się w dniach
12-14 kwietnia br. równolegle z 5. Targami Techniki Kryminalistycznej CrimeLab w Centrum
Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie.
Patronaty
Patronat honorowy nad Targami EuroLab 2016 i CrimeLab 2016 objęli: Stanisław Piotrowicz,
Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka; Jarosław Gowin, Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości; prof. Jerzy Duszyński,
Prezes Polskiej Akademii Nauk, Komendant Główny Policji oraz Ministerstwo Rozwoju.
Więcej informacji oraz formularze rejestracyjne znajdują się na stronie www.targieurolab.pl.
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MT Targi Polska to jeden z wiodących w Polsce i największy na rynku warszawskim organizator
imprez targowych. Firma organizuje 8 imprez wystawienniczych, które rocznie gromadzą ponad
2000 wystawców i 80 000 zwiedzających. W kalendarium znajdują się targi, które bardzo dobrze
znane są za granicą, a w Polsce zyskały miano najważniejszych wydarzeń targowych. Są to:
EuroGastro, EuroLab, CrimeLab, TT Warsaw, Lato, WorldHotel, Dziedzictwo oraz Infrastruktura.

