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Horyzont 2020 
Wsparcie dla beneficjentów 
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W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 
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Nowe otwarcie Sieci KPK: 
www.kpk.gov.pl 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Cele funkcjonowania Sieci KPK  

 

1. Przybliżenie programu Horyzont 2020   

 wszystkim potencjalnym wnioskodawcom,  

 

2. Zapewnienie klientom w całej Polsce  

 bliskiego, bezpośredniego dostępu  

 do Punktów  Kontaktowych ,  

 wykorzystanie potencjału eksperckiego  

 

3.   Szeroki pakiet usług szytych na miarę klienta  - 

      - Wspólna oferta Sieci KPK, działania mentoringowe, 
 

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

 nieustannie wspieramy najbardziej doświadczone zespoły, 

 od lat obecne w międzynarodowych konsorcjach  

 współpracujemy z ewaluatorami zachęcającymi do nowych aplikacji  

 docieramy do  najlepszych jednostek,  

 do tej pory nieuczestniczących w Programach Ramowych  

 oferujemy nasze wsparcie wszystkim , którzy się do nas zgłaszają 

 (nowi klienci) 

 Dostosowujemy nasze usługi: 

do potrzeb przyszłych beneficjentów,  

 biorąc pod uwagę oczekiwania  klienta,  

 uwzględniając jego indywidualne predyspozycje, 

 możliwości  zaangażowania i wyznaczone przez klienta cele  

 Motywujemy, zachęcamy  i szkolimy  

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Oferta Sieci KPK 

 Dni informacyjne, konferencje, 

 Szkolenia/warsztaty, w tym w zakresie przygotowania wniosków 
projektowych, 

 Indywidualne działania mentoringowe dla jednostek naukowych, 
zespołów i naukowców , 

 Doradztwo finansowo-prawne w zakresie przygotowania i realizacji 
projektów, 

 Indywidualne konsultacje wniosków projektowych, w tym 
przeglądanie gotowych wniosków przed wysłaniem, 

 Wsparcie w poszukiwaniu partnerów (partner search), 

 Organizacja międzynarodowych spotkań brokerskich, 

 Promocja polskich podmiotów w wymiarze międzynarodowym. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Oferta Sieci KPK 

Działania  informacyjne:  

 

−   dni informacyjne - których celem jest 

przekazanie podstawowych informacji  

 na temat programu HORYZONT 2020, 

zasad uczestnictwa,  

 aktualnych konkursów w poszczególnych 

obszarach tematycznych oraz innych 

możliwości wsparcia badań i innowacji;  

 
−   prowadzenie krajowego portalu informacyjnego H2020  

 oraz portali regionalnych; 
 

−  udostępnianie materiałów informacyjnych i szkoleniowych 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Oferta Sieci KPK 

Działania  szkoleniowe:  
 

− szkolenia/warsztaty tematyczne  

 – m.in. z zasad przygotowywania i 

składania wniosków,  

 aspektów finansowych i prawnych, 

zagadnień ochrony praw własności 

intelektualnej,  

 zarządzania i rozliczania projektów;  
 

− szkolenia dedykowane  

 – spotkania dopasowane do  

 potrzeb określonych grup odbiorców, 

zainteresowanych wybranymi 

zagadnieniami związanymi  

 z możliwością uczestnictwa w H2020 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Plan najbliższych wydarzeń  

Data/Czas Wydarzenie 

13/01/2015 
( 9:00 - 14:15 ) 

Zasady finansowania i realizacji projektów - Horyzont 2020  

Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu 

Technologii, Wrocław dolnośląskie  

 

14/01/2015 
( 9:00 - 14:15 ) 

ERC Starting Grants oraz ERC Consolidator Grants - przygotowanie 

wniosków  

Uniwersytet Warszawski, Pałac Kazimierzowski, Warszawa 

Mazowieckie  

 

14/01/2015 
( 9:30 - 14:30 ) 

Drugi dzień informacyjny konkursów 2015 w obszarze transportu 

drogowego  

IMM – Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa mazowieckie  

 

15/01/2015 
( 10:00 - 15:00 ) 

Seminarium "Horyzont 2020 - surowce w Unii Europejskiej"  

KGHM CUPRUM sp. z o.o., Wrocław Dolnosląskie  

 

15/01/2015 
( 12:00 - 15:00 ) 

Przygotowanie wniosków na konkurs: „Marie Skłodowska-Curie 

Research and Innovation Staff Exchange (RISE)”, Program 

HORYZONT 2020  

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, Lublin  

 

20/01/2015 
( 9:30 - 14:30 ) 

Dzień informacyjny priorytetów „Europa w zmieniajacym się 

świecie” oraz "Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa" 

w ramach programu HORYZONT 2020  

IPPT PAN – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, 

Warszawa mazowieckie  

 

21/01/2015 
( 11:00 - 14:30 ) 

Warsztaty „PRZYGOTOWANIE WNIOSKU ERC Starting Grant”  

IMM, Warszawa, sala 120, Warszawa  

 

27/01/2015 
( 11:00 - 15:30 ) 

Zasady finansowania i realizacji projektów HORYZONT 2020  

IPPT PAN – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, 

Warszawa mazowieckie  

 

28/01/2015 
( Całodniowe ) 

Szkolenie: Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020  

KPK PB UE, Warszawa mazowieckie  

 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Oferta Sieci KPK 

Działania  mentoringowe:  

 

−   wielotorowe działania wspierające  

 o charakterze  

 informacyjno-szkoleniowo-doradczym -  

dopasowane do indywidualnych potrzeb  

 i możliwości poszczególnych zespołów,  

 określone w czasie i oparte na identyfikacji 

kluczowych obszarów zainteresowania. 

  

 Ich celem będzie osiągnięcie przez zespół 

gotowości do podjęcia aktywnego 

uczestnictwa w inicjatywach H2020 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Oferta Sieci KPK 

Działania konsultacyjne: 

 

− indywidualne konsultacje : 

 realizowane drogą telefoniczną,  

 e-mailową  

 oraz bezpośrednio podczas spotkań,  

w zakresie wszystkich zapytań dotyczących realizacji projektów w ramach 

programu HORYZONT 2020;  

 

− konsultacje wniosków projektowych przygotowywanych w ramach 

konkursów programu HORYZONT 2020;  

 W tym przegląd wniosków przed wysłaniem 

 

− pośredniczenie w poszukiwaniu  partnerów,  

 a także prowadzenie bazy ofert współpracy 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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 Jak przygotować się do udziału w PR 
Horyzont 2020? 

1. Jak tworzone są tematy konkursowe ? 

2. Czy mamy wpływ na tworzenie tematów ? 

 

 

 

Mapa drogowa 

NANOFUTURES 

Europejskie Platformy 

Technologiczne 

Nanosafety Cluster 

Grupy robocze dla  

Wyzwań społecznych 

N
a

n
o

 H
L
G

 

Państwa Czlonkowskie 

Program Pracy KET 

NANO 

Programy Pracy dla 

Wyzwań 

Społecznych 

• Promocja tematów na 2 lata przed przygotowaniem programów pracy 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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 Nowe cykle realizacji H2020 

 Czy zdążę przygotować projekt ? 

 

    Więcej czasu na przygotowanie projektu 

    Kontakt z ekspertami KPK PB UE poszczególnych obszarów 

 

 

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 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Za nim zaczniesz pisać wniosek: 

 przeczytaj dokumenty konkursowe   

 upewnij się, że to jest ich ostateczna wersja 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

 

 

  

 

  upewnij się, że twój wniosek  wpisuje się w strategie Unii  Europejskiej, 

  skontaktuj się z odpowiednimi ekspertami, jeśli masz pytania, 

  skorzystaj z rad osób, które brały już udział w  Programach Ramowych,. 

 

   

   
www.kpk.gov.pl 

 

!  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.kpk.gov.pl/
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Gdzie znaleźć tematy konkursowe: 
http://www.kpk.gov.pl 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Horyzont 2020 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Participant portal 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Daj się poznać 

  

Czy współpracujesz z partnerami krajowymi  i międzynarodowymi 

 uczestnicz w międzynarodowych spotkaniach: dniach informacyjnych 

w Brukseli, konferencjach, seminariach itp. 

  daj się poznać jako prelegent, 

  znajomi znajomych mogą być również Twoimi  znajomymi, 

  mów o sobie, 

  zostań ekspertem oceniającym wnioski: 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html 

 

!  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
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Eksperci 

Uwaga! zaproszenie do rejestrowania się jako eksperci! 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2013&na=na-221113 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2013&na=na-221113
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2013&na=na-221113
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2013&na=na-221113


20 

Nabór ekspertów do H2020 

Baza ekspertów do której mogą wpisywać się osoby indywidualnie lub  

nominowane przez  instytucje macierzystą. 

Urzędnicy KE wybierają ekspertów (oceniających wnioski) z tej bazy.   

    udział w ocenie to doskonała szkoła pisania projektów: zaoszczędza czas na 

     przygotowanie własnego wniosku i zwiększa szanse sukcesu; 

    za "naukę" i wykonaną pracę ekspert otrzymuje honorarium - 450 euro/dzień,  

      refundację kosztów podróży, dietę dzienną – 149 euro; 

    ekspertem może zostać każda osoba działająca w sferze badawczo- 

      rozwojowej, a także osoby zatrudnione w przemyśle i administracji;  

    wymogi: wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie oraz znajomość  

      języka angielskiego (ale nie koniecznie doskonała); 

    udział w ocenie jest sprawą indywidualną (prywatną) każdego eksperta =  nie 

trzeba mieć "namaszczenia" swojego pracodawcy.  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
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Poszukiwanie partnerów 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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https://cordis.europa.eu/partners 

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


23 

Wsparcie sieci NCP 

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


24 

Partner search 

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


25 www.kpk.gov.pl  

• Jakie są szanse na dofinansowanie Państwa 

projektu? 

• Jakie kroki należy podjąć aby to osiągnąć? 

• Jak stworzyć właściwe konsorcjum? 

• Jak napisać dobry wniosek? 

 

  

• Czy moja idea projektu ma wymiar europejski 

• Czy są tu jakieś pieniądze dla mnie? 

• Czy mogę coś zyskać, nawet jeśli nie 

otrzymam finansowania? 

Dni informacyjne , działania 
mentoringowe i konsultacje 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
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• Dostarczenie informacji recenzentom,  
     że projekt odpowiada w pełni na wezwanie konkursowe 
     i realizuje wszystkie poruszone w Programie Pracy kwestie 
 
 

• Wyraźnie przedstawić PROBLEM rozwiązywany w projekcie 
 

 

• Napisać dlaczego nie rozwiązano problemu  do tej pory;   
 Odnieść się do produktów i rozwiązań istniejących na rynku; 
 
 

• Wyjaśnić innowacyjność rozwiązania 
 

 

 
 

Ważne elementy wniosku 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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• Opisać jak projekt: 
 

 Wzmacnia innowacyjność i integrację nowej wiedzy; 
 Wzmacnia konkurencyjność przedsiębiorstw przez nowe 

rozwiązania innowacyjne   
 Inne elementy „Impact” ważne społecznie i środowiskowo 
 
• Udowodnić: 

Komplementarność kompetencji członków konsorcjum  
Poprawność struktury zarządzania 
Spójność planu finansowego z realizacją zadań w projekcie 

 
• Wykazać: 
• Analiza ryzyka, zapobieganie, planowane działania w 

przewidywanych zagrożeniach 
 

 

Ważne elementy wniosku 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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UNIKAĆ: stwierdzeń ogólnikowych (nowe, lepsze, bardziej 
nowoczesne itd.. – forma musi być: 

 weryfikowalna, mierzalna, potwierdzona konkretem,  
 napisać dlaczego, poprzeć ewentualnie odniesieniem do 

literatury 
 

• Szata graficzna, spójność, przejrzystość, wypunktowanie 
pogrubienie czcionki, odpowiedni akronim 
 

    
    
   Mamy mało czasu  
   aby przekonać recenzenta, 
   że warto sfinansować ten projekt  
   a konkurencja jest duża 

Ważne elementy wniosku 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.google.pl/url?url=http://www.e-sukces.com.pl/tag/jak-najlepiej-wykorzystac-czas/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=NFK0VIvoEciqUcivgIgJ&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNEcut3xOlIOlg89Deulfh2A5dzg_A
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Z kim się kontaktować? 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Jak nas znaleźć ? 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Jak nas znaleźć ? 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Jak nas znaleźć ? 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Dodatkowe informacje 

http://www.kpk.gov.pl 

 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal 

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/ 
 

 

 

 

 

Horizon 2020 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
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Krajowy Punkt Kontaktowy  

Programów Badawczych UE 
Instytut Podstawowych Problemów Techniki  

Polskiej Akademii Nauk 

 

ul. Krzywickiego 34 

02-078 Warszawa  

 

tel:        +4822 828 74 83  

fax:       +4822 828 53 70  

e-mail:  kpk@kpk.gov.pl 

Jarosław Piekarski 

e-mail: jaroslaw.piekarski@kpk.gov.pl 

Małgorzata Kapica 
e-mail: malgorzata.kapica@kpk.gov.pl 

Dziękuję za uwagę 

W prezentacji wykorzystano slajdy  

przygotowane przez Ekspertów KPK PB UE 

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

