
List intencyjny – informacje przydatne przy rozważaniu kwestii zgłoszeniu udziału w projekcie.

Zacznę od info o "technologi" przygotowania przez lidera CREDO (www.credo.science) ostatecznych 
wniosków na granty z HORYZONT 2020, bo to ułatwi skoncentrowanie się na sprawach 
najistotniejszych dla listu intencyjnego...

Ostateczny składający...to przedstawiciel konsorcjum (na ten moment spodziewać się należy z 3-4), 
posiadający PIC czyli Kod Identyfikacyjny Uczestnika wydawany podmiotom prawnym pragnącym 
ubiegać się o granty badawcze UE.
Aby taki/takie odpowiadające warunkom projektu wnioski zostały opracowane - to w  tej chwili się 
dzieje, potrzebne są pomysły pomniejszych jednostek dla tych posiadających PIC. Wprawdzie te duże 
podmioty mają DUŻY potencjał...mogący teoretycznie wykonać wszystko co by sobie nie wymyśliły, 
to brak im ludzi do zrealizowania szerokiego spektrum swych wizji. Bo ich pracownicy są dociążeni 
nie tylko bieżącymi zadaniami ale i uczestniczą w realizacji i tak w wielu projektach. 
Ponadto sprawa promocji CREDO poprzez tworzenie Mody na Łowienie Cząstek ...choćby poprzez 
tworzenie różnych przedsięwzięć przyciągających uwagę możliwością spożytkowania smartfona do 
rozwoju nauki przez nieprofesjonalistów, nie będzie dla nich priorytetem. A przecież od umasowienia 
zależeć będzie możliwość utworzenia MAKSYMALNIE ROZPROSZONEGO OBSERWATORIUM 
KOSMICZNYCH CZĄSTEK. Obywatelskie uczestnictwo w rozwoju nauki to zagadnienie, jakie 
CREDO-ASTROTECTONIC przyjęło na siebie....będąc organizacją pozarządową...czyli podmiotem 
obywatelskim...jedynym na ten moment w gronie członków instytucjonalnych 
CREDO :-)...https://credo.science/credo-institutional-members/  
zdominowanym przez jednostki naukowo-badawcze i uczelniane.

W tym zapewne kryje się zainteresowanie lidera projektu CREDO...prof. p.Homoli,  życzliwość 
względem  tej działalności . Stąd też "Godzina dla Nauki" ze swymi składowy, ma  szanse znaleźć się 
w swej najbardziej zaakceptowanych i przydatnych dla końcowych wersji  wniosków pod 
warunkiem...
1. i podstawowym... Przyjęciem przez np. Uniwersytet Śląski (posiada PIC i jest członkiem 
instytucjonalnym CREDO) najszerszego jak to możliwe, zakresu zadań wynikających z MAPY 
DZIAŁAŃ WSPÓŁZALEŻNYCH. Aby  ten podmiot (nota bene jestem ojcem chrzestnym 
przystąpienia UŚL. do CREDO) umieścił cokolwiek z tej idei w swej wizji uczestnictwa w 
konsorcjum składającym wniosek, potrzebne jest wskazanie związków pomiędzy poszczególnymi 
zadaniami "Godziny dla Nauki" a podmiotami mogącymi je zrealizować. Zaznaczam, że nie ma 
konieczności, aby to był UŚL....  lecz konieczne jest, aby była to jednostka z nadanym identyfikatorem
PIC.

Im silniejszy będzie przekaz wskazujący na szerokość ale i głębokość zaangażowania takich 
jednostek, wyrażona w liście intencyjnym, tym trudniej będzie takim jednostkom przejść obojętne nad
taką propozycją wsparcia dodatkowymi siłami ideę stojącą u podstaw CREDO. Mogę też bardziej 
liczyć na przychylność i wsparcie lidera projektu, w przypadku trudności w ulokowaniu tematów z 
"Godziny dla Nauki" na tym pośrednim szczeblu. Deadline  dla projektu HORYZONT 2020 to 15 
kwiecień.

Złożenie listu intencyjnego...
List intencyjny w samej rzeczy nie wywołuje zobowiązań składającego. Coś co można by uznać za 
zobowiązanie...  i to nieformalne, to  realna gotowość uczestniczenia czy samodzielnego 
przygotowywania się i realizacji działań mających przygotować "grunt" pod przyszłe realizacje 
wynikające z złożonej propozycji.. W tym przypadku przyszłe to najwcześniej z początkiem 2021 r
Oczywiście można też zobowiązać się do sugerowanych (w MAPIE...ale i innych wg  uznania i 
możliwości) działań promocyjnych - motywujących do tworzenia Drużyn Łowców niezależnie od 
szans na przyjęcie przez UE projektu i finansowania zadań wynikających z realizacji komponentu jaki

http://www.credo.science/
https://credo.science/credo-institutional-members/


przypadłby Państwa firmie. Coś takiego byłoby znacznie mocniejszym argumentem dla przyjęcia tego
komponentu do realizacji niż tylko zwyczajowy list intencyjny. Za takim rozwiązaniem kryje się 
jednak potrzeba stworzenia czy skorzystania z mechanizmów obywatelskiego finansowania o 
skuteczności porównywalnej do zbiórki 53 mln. Euro przez Volsfagena na swój nowy model :-)

W przypadku realizacji projektu złożonego do UE w  ramach HORYZONT 2020, w którym będą 
komponenty związane z gotowością współuczestniczenia i realizacji zadań zaznaczonych w MAPIE, 
WSZYSTKIE, koszty z tym związane pokrywane będą ze środków UE. Nie ma potrzeby osiadania 
wkładu własnego.

Pozdrawiam serdecznie

Janusz Firla vel Zielony
Ps. 
1. Im szerzej jednostka pragnąca złożyć list intencyjny na adres CREDO-ASTROTERCTONIC, 
członek instytucjonalny The Cosmic Ray Extremely Distributed Observatory (CREDO), 
Siemianowice Śl. uwzględni swą wiedzę o swych doświadczeniach, perspektywie i kontaktach,.... 
popatrzy z tego punktu widzenia na MAPKĘ z tematami, jakie mogą stanowić przyczynek dla 
rozwoju - dodatkową motywację i narzędzie rozwoju własnych wizji, tym mocniejszy będzie mógł 
być położony akcent w tym liście intencyjnym na te wartości i tym większa szansa, na pochylenia się 
decydujących o ostatecznym kształcie wniosków nad tą Państwa propozycją.
Na ten moment, CREDO-ASTROTECTONIC przyjmuje w tych działaniach rolę spinającego 
zainteresowanych współuczestnictwem jednostek (nie posiadających PIC) w tym projekcie.


