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Horizon 2020 

HORYZONT  2020:  
 

To największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w UE  

– jego budżet to blisko  80 mld EUR.  
 

Kluczowym zadaniem programu jest  

stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji:  

od koncepcji naukowej, poprzez etapy badań,  

aż po wdrożenie nowych rozwiązań, 

 produktów czy technologii.  
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Programy ramowe WE/UE 

 

 narzędzie wzmacniania konkurencyjności UE na świecie 

 

 instrument finansowy wspierania badań  

 i innowacji na poziomie unijnym 

 

 instrument wdrażania strategii rozwoju UE                                

 (H2020 - strategii Europa 2020,  

 w tym inicjatywy flagowej Unia Innowacji) 
 

Horizon 2020 
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Horyzont 2020 

Budżet całkowity:   77 mld € 

Horyzont 2020 – struktura i budżet 

Doskonała baza naukowa  

Europejska Rada ds. Badań 

Naukowych (ERC)  

 Przyszłe i powstające 

technologie (FET) 

Działania „Maria Skłodowska-

Curie” (MSCA)  

 Europejska infrastruktura 

badawcza  

Budżet: 24,4mld € 

Wiodąca pozycja 

w przemyśle 

Wiodąca pozycja w zakresie 

technologii  prorozwojowych 

i przemysłowych (LEIT)  

Dostęp do finansowania 

kapitałem wysokiego ryzyka 

(RF)  

Innowacje w MŚP  

Budżet: 17mld € 

Wyzwania społeczne 

Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 

Żywność, rolnictwo i leśnictwo, badania 

mórz i wód śródlądowych i biogospodarka 

Bezpieczna, czysta i efektywna energia 

Inteligentny, zielony i zintegrowany 

transport 

Klimat, środowisko, efektywna gospodarka 

zasobami i surowce 

Europa w zmieniającym się świecie – 

integracyjne, innowacyjne i refleksyjne 

społeczeństwa 

Bezpieczne społeczeństwa 

Budżet: 29.7 mld € 

Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego 

uczestnictwa  

Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa  

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 

Wspólne Centrum Badawcze (JRC)  
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  

Strategic Programme 
  

        

Work Programme 1 
(plus tentative information for 2016) 

  

Strategic Programme 
  

    

    
Work Programme 2 
(plus tentative information for 2018) 

  

Strategic Programme 
  

        
Work Programme 3 
(plus tentative information for 2020) 

  

            Work 

Programme 4 

Cykle realizacji H2020 

 

Horizon 2020 
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Program strategiczny 2014-2016 

Obszary strategiczne 

 Spersonalizowana opieka medyczna 

 Zrównoważone bezpieczeństwo żywności 

 „Niebieski” wzrost: potencjał oceanów 

 Inteligentne miasta i środowiska 

 Konkurencyjna energia niskowęglowa 

 Efektywność energetyczna 

 Mobilność na rzecz wzrostu 

 Odpady: recykling, ponownego użycie, odzysk surowców 

  Innowacje w zakresie wody 

  Przezwyciężanie kryzysu: nowe pomysły, strategie, zarządzające 

  Odporność na klęski 

 Bezpieczeństwo cyfrowe 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Zastosowania przemysłowe 

TRL – narzędziem rozwoju i wdrażania innowacji 
TRL: Technology Readiness Level (Poziom Gotowości Technologicznej) 
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 W ramach programu HORIZON 2020 wspierane są badania wzdłuż całego 

łańcucha rozwoju technologii 

 Skala TRL (Technology Readiness Level - Poziom Gotowości Technologicznej) - 

zaadoptowana z OECD - jest wskaźnikiem indykatywnym, służy określeniu 

oczekiwanego poziomu zaawansowania technologicznego finansowanych 

badań 

 Badania dla TRL>4 nie mogą być prowadzone bez zaangażowania przemysłu 

Instrumenty H2020 - zakres badań 

ERC 

FET 

LEIT 

CHALLENGES 

Badania podstawowe Rynek 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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   Komisja przewiduje finansowanie badań i innowacji w ramach całego łańcucha wartości 

   poczynając od badań podstawowych a kończąc na wprowadzaniu na rynek. 

 

 PPP są : 

• Odpowiedzią na propozycję połączenia sił sektora prywatnego z państwami 

członkowskimi    

     w celu osiągnięcia wyników wykraczających poza możliwości pojedynczej jednostki  

• Potężnym źródłem finansowania (22 mld €) długoterminowych i ryzykownych inicjatyw 

zapewniających wiodącą pozycję UE w strategicznych, konkurencyjnych sektorach technologii 

na całym świecie: 

•   8 mld € z programu Horyzont 2020 

• 10 mld € z przemysłu 

•   4 mld € z państw członkowskich 

 

• W 7PR , wkład unijny we Wspólne Inicjatywy Technologiczne (JTI) wyniósł  3,12 mld €,  

• a inwestycje przemysłu osiągnęły poziom 4,66 mld €  

 

• Oczekuje się, że 5 WIT zmobilizuje inwestycje o łącznej wartości ponad 17 mld € ,  

    z czego wkład budżetu UE wyniesie do 6,4 mld € 

 

 

Partnerstwa Publiczno-Prywatne (PPPs) : 
Potężne narzędzie do realizacji innowacji i wzrostu w Europie  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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PPP w H2020 

PPP kontraktowe 

(Contractual PPP): 

Wspólne Inicjatywy 

Technologiczne  
(Joint Technology Initiatives – 

JTI): 
 

 ECSEL – Electronic 

Components and Systems 

for European Leadership 

 IMI 2 – Innovative Medicines 

Initiative 2 

 Clean Sky 2 

 Bio-based industries 

 FCH 2 – Fuel Cells and 

Hydrogen 
 

 

 

  Factories of the Future 

   Energy-efficient 

Buildings 

   Green Vehicles 

   Future Internet 

   Sustainable Process 

Industry 

   Robotics 

   Photonics 

   High Performance 

Computing 
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Krajowy Punkt Kontaktowy  

Programów Badawczych UE 
Instytut Podstawowych Problemów Techniki  

Polskiej Akademii Nauk 

 ul. Krzywickiego 34 

 02-078 Warszawa  

 

tel:    0  22 828 74 83  

fax:   0  22 828 53 70  

e-mail:   kpk@kpk.gov.pl 

W prezentacji wykorzystano slajdy  

przygotowane przez Ekspertów KPK 
 

Dziękuję za uwagę 

 

Jarosław Piekarski: 
E-mail: jaroslaw.piekarski@kpk.gov.pl 
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