
• Kategoria “Uczelnia”:
  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI – 7 koordynacji, 51 uczestnictw w programie H2020

• Kategoria “Instytut badawczy”:
  INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ 
  AKADEMII NAUK – 15 uczestnictw w programie H2020

• Kategoria “Przedsiębiorca”:
  METROSOFT POLSKA SP. Z O.O. – 2 koordynacje w programie H2020

Kapituła Konkursu, do której powołani zostali przedstawiciele Organizatora oraz przedstawiciele 
Punktów Kontaktowych działającego w instytucjach: Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum 
Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 
Politechnika Rzeszowska i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, wyłoniła laureatów w kategorii 
„Nagroda Indywidualna”.

• Kategoria “Nagroda Indywidualna”
  dr hab. Michał Németh, prof. UJ
  dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK
  dr hab. inż. Aleksander Poreda, prof. UR
  dr hab. inż. Urszula Stachewicz, prof. AGH
  dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ

Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali w przyszłym roku (jak się unormuje 
sytuacja epidemiologiczna). Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do zapoznania się 
z filmami o laureatach konkursu.
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"Gwiazdy Horyzontu 2020" rozdane! Regionalny Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE w Krakowie przyznał nagrody i wyróżnienia dla najaktywniejszych 
uczestników i podmiotów w kończącym się programie ramowym KE - Horyzont 2020.
Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że koniec roku to dla wielu instytucji czas sprawozdań i 
raportów. Rok 2020 jest dla naszej działalności (RPK Kraków) o tyle wyjątkowy, że przyszło Nam 
podsumować kończący się w tym roku 8. program ramowy UE - Horyzont 2020 i przygotować się 
na inaugurację nowego działania UE w przyszłym roku – Horyzontu Europa. Tradycyjnie na 
zakończenie kolejnego programu ramowego, przeprowadziliśmy konkurs na „Najaktywniejszego 
Uczestnika programu ramowego Horyzont 2020” z województwa małopolskiego i 
podkarpackiego.

Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie tytułem honorowym „Gwiazda Horyzontu 2020” 
podmiotów uczestniczących w projektach realizowanych w ramach programu ramowego Horyzont 
2020, według czterech kategorii zapisanych w regulaminie konkursu (dane aktualne na 30 
października).

Zgodnie z regulaminem konkursu laureatami w trzech poniższych kategoriach zostali:
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