
Regionalny Punkt Kontaktowy 
Politechnika Śląska 

Agnieszka Wyżgolik 

- działalność i struktura 



Kim jesteśmy? 

 Stanowimy dynamiczny zespół chętny do niesienia pomocy osobom z woj. 
śląskiego i opolskiego, poszukującym środków finansowych na realizację 
projektów badawczo-rozwojowych. 

 

 

 Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego działamy od 1999 r. W 
ciągu tych 14 lat udało nam się nawiązać ważne kontakty, wypracować 
skuteczne ścieżki działania, a także pomóc innym w zdobyciu pieniędzy i 
przy realizacji międzynarodowych projektów!  

 

 Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2013 
będziemy pełnić funkcję RPK w regionie Śląska i Opolszczyzny na lata 
2014-2020 

 



Działalność Regionalnego  
Punktu Kontaktowego 

1. Działania informacyjno-szkoleniowe 

• Pozyskiwanie, promocja i przekazywanie informacji dotyczących Programów 

Ramowych UE, Funduszu Badawczego Węgla i Stali oraz innych  możliwości 

dofinansowania badań  w projektach europejskich; 

•  Organizacja szkoleń rozpowszechniających wiedzę o Programach Ramowych 

UE; 

• Organizacja konferencji, seminariów w kraju i za granicą – przybliżających 

programy ramowe, promujących śląskich uczestników 



2. Działania promocyjne 

• Opracowywanie, udostępnianie i promocja bazy danych dotyczącej potencjału 

badawczego instytucji w regionie śląskim; 

• Promocja śląskich i opolskich jednostek na wydarzeniach (stoisko, ulotki, prelekcje) 

3. Działania ekspercko-doradcze 

• Doradztwo i pomoc w zakresie poszukiwania partnerów, przygotowywania aplikacji 

i realizacji projektów badawczych współfinansowanych w ramach Programów 

Ramowych UE; 

• Prowadzenie Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców; 

• Mentoring 

 

Działalność Regionalnego  
Punktu Kontaktowego 



• Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli, 

• Biura Promocji Nauki "PolSCA„ PAN, 

• GARR, 

• GAPP, 

• Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechnika Śląska, 

• Biuro Obsługi Projektów Krajowych/Strukturalnych Pol.Śl.  

Współpraca 

Europejska Sieć 
Punktów Kontaktowych 
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Kontaktowy 
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Statystyki za 2013 

  

 

 

• Zorganizowaliśmy 20 spotkań w których udział wzięło łącznie 676 uczestników, w tym Dzień 
Projektożerców w Gliwicach oraz sesję Sustainable urban energy – low-level emission reduction 

na seminarium w Brukseli 
 

• Zostaliśmy zaproszeni do wystąpienia na 8 konferencjach/spotkaniach organizowanych w 
regionie 

 
 

• Jako konsultanci RPK poszerzaliśmy swoją wiedzę biorąc udział w 22 spotkaniach 
 

• Konsultacja około 70 wniosków projektowych 



• Szkolenie „Jak Maria Skłodowska pomoże 
nam w pozyskaniu projektów europejskich w 
HORIZON 2020?”, 06.02.2014, Gliwice 

 

• Konferencja „Horyzont 2020 nowy program 
ramowy w zakresie badań naukowych i 
innowacji”, 28.02.2014, Gliwice 

Nadchodzące imprezy 



www.rpk.polsl.pl  

http://www.rpk.polsl.pl/

