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The “European Network on NMR Relaxometry” Action aims to develop a research network focused on NMR 
relaxometry for fundamental and applied sciences concerned with the molecular dynamics of soft and hard matter.

Zaczynamy:

Odpowiedzialność - „Sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą.”

Duża grupa zainteresowanych instytucji, naukowców, przedstawicieli przemysłu –

warunek konieczny sukcesu

Mnóstwo wysłanych e-maili, rozmów , wyjaśnień: „proszę się zarejestrować w systemie” – Jak? Po co? 
„To do niczego nie zobowiązuje” – Na pewno? To po co się rejestrować?

Kolejny SPAM, O co w ogóle chodzi? – Mnóstwo e-maili pozostanie bez odpowiedzi, mnóstwo przypomnień



Mamy network:

Należy wybrać niewielką grupę osób (które dobrze znamy) zaangażowanych w pisanie wniosku.
Zbyt duża ilość osób – sprzeczne opinie, koncentrowanie się na nieistotnych szczegółach, konieczność odpowiadania 
na każdą (nawet nieistotną) uwagę. 

Zaczynamy pisać:

Standardowe pytania: wszyscy piszą podobne odpowiedzi (wszyscy mają szczery zamiar „wyedukować nową 
generację młodych naukowców odnoszących sukcesy”, …) , co jest kryterium oceny?

Brak miejsca na opisanie aspektów naukowych projektu - powierzchowność

Wniosek powinien wymagać bardziej szczegółowego przedstawienia  zagadnień naukowych  



Sukces!

To znowu od początku ??? „Przecież już robiliśmy network.”
Skomplikowana procedura nominowania „MC Members” – zależna od kraju
w istocie projekt nie nakłada żadnej odpowiedzialności na „MC Members” – za wszystko odpowiada „Action Chair”

Ale:

Rzeczywiście dowiadujemy się co robią inne grupy, mamy nowe pomysły, nawiązujemy współpracę

Poznajemy się!!!  Nasza „społeczność naukowa” się rozszerza

Aplikujemy o projekty – często interdyscyplinarne (nie zaaplikowalibyśmy o niej bez COST)



CIG-15209: Nuclear Magnetic Resonance Relaxometry for Dairy Products

CIG-15210: Software for Transnational Kidney Exchange Programmes

CIG-16124: Brillouin Light Scattering Spectroscopy – Biomaterial Database

CIG-16125: An Open Access Repository of Pluripotent Stem Cells from Children and Adult’s with 

Interstitial Lung Disease

https://www.cost.eu/cost-innovators-grant-4-applications-approved-2/

Spróbujemy ponownie !!!


