
Pongratz	  Consul.ng	  kan	  bistå	  dig	  i	  a4	  

-‐	  underlä*a	  din	  organisa0ons	  deltagande	  i	  EU-‐projekt	  
-‐	  erhålla	  EU-‐finansiering	  
-‐	  öka	  din	  organisa0ons	  synlighet	  i	  Europa	  



Ingemar	  Pongratz	  exper0s	  ligger	  inom	  EU-‐finansiering.	  Ingemar	  Pongratz	  har	  lång	  erfarenhet	  av	  	  EU	  projektutveckling,	  projekt-‐	  koordinering	  och	  EU-‐
kommunika0on.	  Tidigare	  projekterfarenhet	  inkluderar	  FP6-‐instrument	  såsom	  STREPS,	  Integrerade	  projekt	  och	  Networks	  of	  Excellence,	  samarbetsprojekt	  inom	  FP7	  
och	  Marie	  Curie-‐projekt	  och	  -‐program.	  Ingemar	  Pongratz	  bidrog	  med	  konsor0eutveckling,	  projektadministrering	  och	  -‐planering,	  förhandlingar,	  koordinering,	  
planering	  av	  kommunika0onsak0viteter	  inom	  konsor0et	  och	  med	  intresseorganisa0oner.	  Sammantaget	  har	  Ingemar	  Pongratz	  framgångsrikt	  dragit	  in	  EU-‐
finansiering	  0ll	  e*	  värde	  som	  övers0ger	  50	  MEUR	  0ll	  olika	  organisa0oner.	  
	  
I	  Pongratz	  har	  en	  bakgrund	  inom	  forskning	  med	  speciell	  inriktning	  på	  molekylär	  nutri0on	  och	  molekylär	  toxikologi.	  Pongratz	  har	  fler	  än	  40	  peer-‐granskade	  
vetenskapliga	  ar0klar	  och	  har	  även	  redigerat	  en	  bok	  som	  belyser	  riskerna	  med	  kemiska	  föroreningar	  i	  mat.	  	  
	  
I	  Pongratz	  förfa*ade	  också	  sammanställningen	  ‘PATHFINDER’	  som	  togs	  ut	  som	  en	  av	  finalisterna	  för	  	  DESCARTES-‐priset	  för	  bästa	  forskningssamarbete	  inom	  EU	  
2005.	  Ingemar	  är	  for[arande	  ak0v	  inom	  forskning	  och	  bistår	  med	  rådgivning	  och	  strategitjänster	  för	  intressenter	  inom	  AhR-‐relaterade	  projekt.	  
	  
Ingemar	  Pongratz	  har	  starkt	  och	  	  genuint	  intresse	  för	  vetenskaplig	  	  kommunika0on	  och	  disseminering.	  Han	  har	  deltagit	  I	  e*	  flertal	  kampanjer	  för	  a*	  förbä*ra	  
spridningen	  av	  vetenskaplig	  informa0on	  0ll	  allmänheten,	  och	  har	  lång	  erfarenhet	  av	  a*	  göra	  vetenskapliga	  genombro*	  0llgängliga	  för	  lekmän.	  Dessa	  
ansträngningar	  belönades	  2011	  när	  Ingemar	  Pongratz	  erhöll	  Communica0on	  Star	  prize	  för	  bästa	  projektdisseminering	  och	  -‐kommunika0on	  inom	  EU.	  
Ingemar	  Pongratz	  har	  även	  etablerat	  stora	  näverk	  som	  vi	  sammarbetar	  med,	  tex	  Designtech	  som	  utvecklar	  IT	  verktyg	  för	  EU	  projektstyrning,	  Berkley	  Associates	  
inom	  finnasiell	  revision	  och	  andra,	  för	  a*	  underlä*a	  våra	  kunders	  deltagande	  I	  EU	  finansierade	  projekt.	  

Vilka  är  vi?



En	  översikt	  av	  våra	  tjänster	  



Iden0fiering	  av	  möjligheter	  0ll	  EU-‐finansiering	  
1.  Informa0on	  om	  lämpliga	  EU-‐projekt	  inom	  alla	  vetenskapliga	  discipliner	  

2.  Tidig	  iden0fiering	  av	  ansökningar	  och	  ak0viteter	  	  som	  förbä*rar	  nätverkande	  och	  finansieringsbas	  

3.  Riktade	  åtgärder	  för	  a*	  öka	  chanserna	  0ll	  en	  lyckad	  projektansökan	  

Ak0onsplan	  för	  deltagande	  i	  EU-‐projekt	  
1.  Workshops	  
2.  Grupputbildning	  
3.  Ansökningsförfarande	  
4.  Utvärdering	  av	  ansökan	  
5.  Support	  för	  projektstart	  projektrapportering	  
6.  Kommunika0onsledning	  
7.  Iden0fiera	  nya	  möjligheter	  



1.  Workshops
	   I	  samarbete	  med	  andra	  EU-‐experter,	  har	  Pongratz	  Consul0ng	  utvecklat	  en	  serie	  av	  workshops	  med	  målsä*ning	  a*	  informera	  om	  
möjligheterna	  inom	  Horizon	  2020s	  arbetsprogram	  och	  andra	  relevanta	  alterna0v	  0ll	  EU-‐finansiering	  för	  akademiker	  och	  SMEs.	  Vi	  
har	  e*	  framgångsrikt	  	  workshop-‐koncept	  som	  har	  varit	  populärt	  hos	  0digare	  deltagare.	  

Services	   Days	   Price	  
	  
Workshop	  (per	  workshop)	  

	  
2	  

	  
	  
	  

Vi	  erbjuder	  personlig	  utbildning	  för	  grupper	  som	  planerar	  a*	  skriva	  en	  projektansökan.	  Vidden	  av	  erfarenhet	  hos	  våra	  
medarbetare	  och	  nätverk	  säkerställer	  en	  relevant	  utbildning	  inom	  de	  flesta	  vetenskapliga	  discipliner.	  Tillsammans	  har	  vi	  lång	  
erfarenhet	  av	  hur	  man	  skaper	  en	  framgångsrik	  ansökan,	  exper0s	  vi	  nu	  erbjuder	  våra	  kunder.	  	  

2.  Grupputbildning

Services	   Days	   Price	  
	  
Grupputbildning	  	  (per	  grupp)	  

	  
1-‐5	  days	  

	  
	  
	  



3.  Ansökningsförfarande
	   Vi	  0llämpar	  en	  flexibel	  arbetsmodell	  när	  vi	  hjälper	  våra	  kunder	  a*	  submi*era	  en	  ansökan.	  A*	  skapa	  en	  god	  forskningsstrategi	  är	  vik0gt,	  
men	  a*	  förstå	  utlysningens	  innehåll	  och	  de	  administra0va	  kraven	  är	  minst	  lika	  vik0gt.	  Vi	  kan	  bistå	  med	  de*a.	  En	  av	  hörnstenarna	  för	  en	  
lyckad	  ansökan	  är	  a*	  även	  lekmän	  ska	  kunna	  0llgodogöra	  sig	  innehållet.	  Vi	  kan	  bistå	  även	  med	  de*a.	  Kostnaden	  för	  våra	  tjänster	  beror	  på	  
kundens	  behov	  och	  vi	  har	  skissat	  på	  e*	  flertal	  flexibla	  lösningar.	  Se	  exemplen	  nedan.	  

Services	   Cost	  

Proposal	  Wri0ng	  start	  up	  fee	  structure	  

Start	  up	  kostnad	  steg	  1	  
Start	  up	  kostnad	  steg	  2	  

	  
	  

Kombinerad	  Steg	  1	  &	  2	  Start	  up	  kostnad	  

Arbetsmodeller	   Start	  up	  kostnad	  +	  Success-‐arvode	  
Start	  up	  kostnad	  +	  Deltagande	  som	  partner	  

	   Vi	  erbjuder	  förhandsläsning	  av	  ansökningar	  som	  befinner	  sig	  på	  e*	  moget	  stadium.	  Utvärderingen	  täcker	  projektets	  innova0onspoten0al,	  
hur	  väl	  projektet	  stämmer	  överens	  med,	  och	  uppfyller	  kraven	  från	  utlysningen,	  samt	  förväntade	  effekter	  av	  	  projektets	  ak0viteter	  och	  
resultat.	  Förutom	  en	  kor[a*ad	  utvärdering,	  ger	  vi	  rekommenda0oner	  på	  relevanta	  ak0viteter	  som	  maximerar	  projektets	  kvalitet	  och	  
fram0dspoten0al.	  

4.  Utvärdering  av  ansökan

Services	   Price	  
	  
Utvärdering	  av	  ansökan	  steg	  1	  
Utvärdering	  av	  ansökan	  steg	  2	  

	  
	  
	  
	  



	   Efer	  en	  framgångsrik	  ansökan	  är	  det	  vik0gt	  a*	  projektet	  kommer	  igång	  ordentligt.	  Kontraktet	  (Grant	  Agreement)	  måste	  
förhandlas	  och	  projektledningen	  installeras	  så	  a*	  projektet	  flyter	  frik0onsfri*.	  Vi	  kan	  bistå	  med	  de*a.	  	  

	   Kommissionen	  kräver	  u[örlig	  rapportering	  av	  projektet	  under	  hela	  dess	  varak0ghet.	  De*a	  kan	  vara	  e*	  mödosamt	  och	  
0dskrävande	  arbete.	  Vi	  har	  stor	  erfarenhet	  av	  projektrapportering	  och	  kan	  sköta	  de*a,	  så	  a*	  du	  kan	  fokusera	  på	  forskningen	  
istället.	  

Services	   Price	  

	  
Support	  projektstart	  
Support	  projektrapportering	  (per	  steg)	  
Support	  projektstart	  och	  -‐rapportering	  (helt	  projekt)	  

	  
	  
	  
	  

E*	  projekts	  resultat	  och	  ak0viteter	  måste	  effek0vt	  kommuniceras	  0ll	  omvärlden	  för	  a*	  anses	  framgångsrikt.	  Vi	  har	  lång	  
erfarenhet	  av	  a*	  kommunicera	  och	  sprida	  informa0on	  om	  vetenskap	  och	  forskningsprojekt.	  Som	  partner	  i	  kommunika0on	  kan	  vi	  
hjälpa	  0ll	  a*	  göra	  di*	  projekt	  framgångsrikt.	  	  

Services	   Price	  
	  
Kommunika.onspartner	  genom	  projektets	  hela	  varak.ghet	  

	  
Own	  Budget	  

6.  KommunikaEonsledning

5.  Support  för  projektstart  och  projektrapportering  




	   Pongratz	  Consul0ng	  har	  0llgång	  0ll	  e*	  stort	  partnernätverk	  och	  vi	  bjuds	  regelbundet	  in	  a*	  delta	  i	  EU-‐events	  och	  -‐ak0viter.	  
Genom	  ak0vt	  deltagande	  på	  den	  europeiska	  finansieringsarenan	  har	  vi	  upprä*at	  e*	  stort	  antal	  kontakter	  och	  informeras	  om	  nya	  
möjligheter	  på	  e*	  0digt	  stadium.	  Vi	  kontaktas	  även	  löpande	  av	  projektkonsor0er	  som	  söker	  nya	  partners	  inom	  olika	  fält.	  Vi	  kan	  
därför	  bistå	  med	  planering	  och	  utveckling	  av	  ansökningar	  i	  god	  0d.	  

Services	   Price	  
	  
Iden.fica.on	  of	  novel	  ac.vi.es	  	  

	  
	  

7.  Nya  möjligheter



Tack
Ingemar	  Pongratz,	  Pongratz	  Consul0ng	  
ingemar.pongratz@pongratzconsul0ng.com	  
Tel:	  +46	  70	  604	  76	  15	  
www.pongratzconsul0ng.com	  	  

	  

	  

h*p://www.pongratzconsul0ng.com/	  	  	  

h*p://www.fenixscien0fic.se/	  	  

h*p://www.pongratzconsul0ng.se/	  	  	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


