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Szkolenia HORYZONT 2020 

10/02/2022 w godzinach 10:00 - 12:30 Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza 
na spotkanie online dotyczące prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu w 
ramach H2020. Szkolenie pt. „Jak prawidłowo zrealizować i rozliczyć 
projekt H2020” przeznaczone jest dla służb administracyjnych, które na 
bieżąco zajmują się monitorowaniem wydawania środków projektowych oraz 
przygotowują raporty finansowe. 

Podczas 2,5-godzinnego spotkania poruszone zostaną kwestie: 

 zasad kwalifikowalności w kontekście poszczególnych kategorii 
kosztów, 

 raporty, płatności, audyty, 
 jak wypełnić raport finansowy w elektronicznym systemie F&T. 

Więcej informacji na stronie KPK/wydarzenia 

 

16/02/2022  w godzinach 10:00 - 12:00 odbędzie się webinarium „Unikanie 
błędów w kosztach osobowych, Horyzont 2020” organizowane przez Komisję 
Europejską. Wydarzenie będzie dostępne bez konieczności rejestracji.  

Więcej informacji na stronie organizatora: www.ec.europa.eu 

 

Szkolenia HORYZONT Europa 

17/02/2022 w godzinach 10:00 - 13:30 Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza 
na spotkanie online pt. „Część administracyjna wniosku projektowego w 
Horyzoncie Europa” dotyczące sposobu wypełniania części administracyjnej 
A wniosku projektowego. Podczas spotkania zostaną przedstawione 
informacje, gdzie szukać dokumentacji konkursowej. 

Więcej informacji na stronie KPK/wydarzenia 

  

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/jak-prawidlowo-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220216.htm
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/czesc-administracyjna-wniosku-projektowego-w-horyzoncie-europa


 

18/02/2022 w godzinach 10:00 - 14:30 odbędzie się spotkanie online pt. 
„Dokumentacja konkursowa, a wniosek projektowy w Horyzoncie Europa” 
Podczas spotkania pracownicy Krajowego Punktu Kontaktowego omówią część 
merytoryczną wniosku B w odniesieniu do dokumentów konkursowych 
Horyzontu Europa (HE), a główną tematyką będą wybrane typy projektów: 

 projekty badawczo-innowacyjne (Research and Innovation Actions RIA), 

 innowacyjne ( Innovation Actions IA), 

 wspierające  (Coordination and Support Actions CSA) 

 występujące w Filarze drugim HE w Klastrach tematycznych. 

Więcej informacji na stronie KPK/wydarzenia 
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