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http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0081:0103:PL:PDF 

 

  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)  

 NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.  

ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – 

programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) 
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KONTYNUACJA ELEMENTÓW z 7.PR 

 Projekty finansowane  wyłaniane  są w drodze konkursów 

ogłaszanych przez KE 
 

 Jakość  projektów oceniana  jest przez niezależnych ekspertów 

 Projekty muszą mieć wymiar europejski (European added value) 

 Projekty realizowane są we współpracy międzynarodowej 
 

 Podstawowe kryteria oceny:  

 - Doskonałość  

 - Oddziaływanie  (dla ERC – TYLKO Doskonałość 

 - Jasność i skuteczność realizacji  

 Deadline:  nieprzekraczalny termin złożenia wniosku 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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 w projektach mogą brać udział osoby prawne  

 oraz osoby fizyczne powołane na mocy prawa krajowego 

obowiązującego w miejscu ich siedziby,  

     na mocy prawa wspólnotowego lub prawa międzynarodowego    

     (uczelnie wyższe, organizacje badawcze, przedsiębiorstwa,   

      MŚP, organizacje międzynarodowe, instytucje publiczne,  

     fundacje) 

Kto może uczestniczyć w Horizon 2020? 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Zasady uczestnictwa – kontynuacja, nowe 

 projekty realizowane przez konsorcja międzynarodowe  

 złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw  

 członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych 

 odstępstwa od powyższej zasady:  

 projekt może być realizowany przez 1 podmiot prawny  mający 

siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym w 

przypadku: 

• badań pionierskich (ERC) 

• instrumentu MŚP 

• działań koordynacyjnych i wspierających 

• działań w zakresie mobilności 

 

 

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

 AUTOMATYCZNIE 
 Podmioty prawne mające siedzibę w państwie członkowskim lub 

stowarzyszonym; 

 Podmioty prawne mające siedzibę w państwie trzecim określonym 

w programie pracy (z listy ICPC usunięto BRIC i Meksyk). 

 ICPC - International Cooperation Partner Countries   

  - Kraje Współpracy Międzynarodowej o niskim i średnim dochodzie  

  

PODMIOTY Z INNYCH PAŃSTW 
 Możliwość finansowania określono w Programie Pracy; 

 Uczestnictwo uważa się za istotne dla realizacji działania przez Komisję lub 

odpowiedni organ finansujący;  

 Takie finansowanie przewidziano w dwustronnej umowie między UE a 

państwem trzecim (np. Health – NIH). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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KTÓRE KRAJE MOGĄ UCZESTNICZYĆ ? 

 

 Kraje członkowskie – 28 
 

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, 

Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, 

Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, 

Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy 
  

 

Kraje stowarzyszone 
 

Albania, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Owcze, Macedonia, Islandia, 

Izrael, Mołdawia, Czarnogóra, Norwegia, Serbia ,Turcja 
  

 

 Kraje trzecie (wszystkie inne) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Wprowadzenie uproszczonego modelu 
finansowego:  

 

 jeden projekt – jeden system finansowania dla wszystkich partnerów 

 

 jeden poziom finansowania wszystkich działań w projekcie   

 - obejmujący cały cykl badań i innowacji 
 

• UE refunduje : 

• w przypadku projektów badawczo - innowacyjnych  

    do 100%  kosztów  kwalifikowanych,  (TRLs 3-6-KET) 

• w przypadku projektów innowacyjnych   

    do 70%  kosztów  kwalifikowalnych , (TRLs 5-8 KETs) 

           w przypadku podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym 100% 
             ( maksymalna stawka dofinansowania określona w programie pracy ) 
 

• stały ryczałt na koszty pośrednie  - 25% kosztów kwalifikowanych, 

 (ułatwienie przygotowania kalkulacji projektu i jego rozliczenia)  
 

• „podmiot prawny o charakterze niezarobkowym” oznacza podmiot prawny, którego celem z racji formy prawnej 

nie jest osiąganie zysku lub który ma prawne lub statutowe zobowiązanie do niedystrybuowania zysków 

między udziałowców lub indywidualnych członków” 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Kolejne  zmiany, uproszczenia  

 

• kwalifikowalność podatku VAT,  

 jeśli instytucja nie może go odzyskać  
 

 

• brak wymogu rejestracji czasu pracy  

 osób pracujących wyłącznie w projekcie 

 wystarczy oświadczenie potwierdzające, pracę wyłącznie w ramach projektu. 
 

• szersza akceptacja zwykłych praktyk księgowych beneficjenta 
 

• szersze stosowanie średnich kosztów personelu 
 

• Skrócenie czasu od złożenia wniosku do przyznania dotacji z 12 do 8 M  
 

• zasady otwartego dostępu do publikacji naukowych. 

 Wprowadzenie open access OA 

             internetowy dostęp do publikacji naukowych  

             dla każdego zainteresowanego bez opłaty dla użytkownika 

 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Zmiany i uproszczenia  w Horizon 2020 

• Udział partnerów spoza UE 

•   ułatwienia - ale pod warunkiem zabezpieczenia interesów UE 
 

• Mniej kontroli i audytów     

• audyt na koniec projektu jeśli dofinansowanie  >/= 325 000 EURO 
 

• Elektroniczna forma podpisywania 

Umowy Grantowej 

Zmian do umowy Grantowej 

Sprawozdania finansowego 
 

 Komunikacja między KE a beneficjentami za pośrednictwem 

Participant Portal (zastąpienie komunikacji e-mailowej) 
 

 Wprowadzenie limitu na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń w 

projektach – dodatkowe wynagrodzenie może być kwalifikowalne do 

kwoty 8 000 EUR rocznie na osobę. ( pod warunkiem pracy wyłącznie 

na rzecz danego działania) u pozostałych osób stosuje się limit 

godzinowy, który jest wyliczany poprzez podzielenie 8 000 EUR przez 

liczbę godzin rocznego efektywnego czasu pracy.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Część B – opis projektu 
 

1. Doskonałość (Excellence)  

 - max 5p (próg 3p, dla etapu 1- 4p) 
 

2.   Oddziaływanie (Impact) 

  - max 5p (próg 3p, dla etapu 1- 4p) 
 

3.   Realizacja (Implementation)  

 - max 5p (próg 3p) 
 

Dla pełnej wersji – wszystkie kryteria próg 12p, etap 1 – 8p 
 

Dla Innovation Actions oraz Instrument SME – 

 przelicznik punktów za kryterium „Impact” – 1,5 x 
 

• Dostosować się do wytycznych opisu projektu 
• Czcionka min 11  

• Format strony A4 

• Marginesy wszystkie minimum 15 mm 

• Max liczba stron 70 (I etap 15) 

 
Zasady oceny 

 

Aby otrzymać finansowanie  

trzeba uzyskać 12-15 p. 

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

 Research and Innovation  actions (RIA) 

 Mogą obejmować badania podstawowe i stosowane,  

 rozwijanie technologii,  

 testowanie i walidację na prototypach w laboratorium  

 i w otoczeniu symulowanym (na małą skalę). 
 

 Innovation actions (IA) 

 Mogą obejmować przygotowywanie prototypów, testowanie,  

 demonstrację, projekty pilotażowe,  

 walidację produktów na dużą skalę, powielanie rynkowe itd. 
 

 Coordination and support  actions (CSA) 

 Standaryzacja, upowszechnianie, koordynacja,  

 tworzenie sieci kontaktów, dialog polityczny itd. 
 

 SME Instrument  

instrument dedykowany dla małych i średnich przedsiębiorstw, 

beneficjantem może być jedna firma  

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Nowe formy finansowania  
ukierunkowane na innowacje 

 Przedkomercyjne Zamówienia Publiczne 

     /Pre-Commercial Procurement (PCP)/ 

     nowy instrument angażujący strefę B+R oraz MŚP w tworzenie   

     rozwiązań odpowiadających na ważne wyzwania społeczne 

      Zespół opracowuje koncepcje, a następnie prototypy innowacyjnych      

      rozwiązań,  skupiając się na tych obszarach, gdzie brakuje jakichkolwiek   

      możliwych rozwiązań do komercjalizacji. 
 

 Zamówienia Publiczne na Innowacyjne Rozwiązania 

     /Public Procurement of Innovative Solutions(PPI);  

     umożliwienie  kilku nabywcom publicznym zakupu i  szybkiego wdrożenia     

     innowacyjnych rozwiązań, których albo nie było do tej pory na rynku,  

     albo były rozpowszechnione jedynie na małą skalę w formie przed- 

komercyjnej. 

      Pilotaż w CIP-ICT/ 2013 

     co najmniej 3 nabywców z sektora publicznego z 3 różnych państw członkowskich     

      UE i/lub państw stowarzyszonych, ogłoszenie wspólnego przetargu, wspólna  

      ewaluacja ofert,  realizacja w formie wspólnego zamówienia publicznego 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Nowe formy finansowania  
ukierunkowane na innowacje 

 FAST TRACK TO  INNOVATION – PILOT   

 Szybka ścieżka innowacji: zwiększenie udziału przemysłu, MŚP i nowych beneficjentów 

• Wnioski można składać w odniesieniu do każdej dziedziny technologii ujętej w celu szczegółowym LEIT 

lub do każdego Wyzwania społecznego   

• Wnioski można składać w dowolnym momencie Pierwszy konkurs: 2015 

• 3 terminy oceny w roku  Max: 5 uczestników 

• Max: 3 mln euro dofinansowania EU 

• Time to grant: nie więcej niż 6 miesięcy 

  

 INDUCEMENT PRIZES 
     Ogłaszane konkursy definiujące zadanie  
• Nie będą  wskazywane sposoby rozwiązania problemu, co sprzyja poszukiwaniu wysoce innowacyjnych, 

niestandardowych pomysłów. Nagroda przyznawana za osiągnięty rezultat, bez względu na poniesione 

koszty, które nie będą brane pod uwagę. 

• Brak barier dla nowych innowacyjnych beneficjentów, przedsiębiorców, start-up 

• Powoduje inwestycje w określonym obszarze 

• Dwa typy konkursów: 

 - wygrywa pierwszy, który przedstawi rozwiązanie 

 - trwa do określonego terminu i nagradzane jest rozwiązanie najlepsze  
 

Premie zachęcające, dedykowane kredyty i instrumenty kapitałowe 

 

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

Kryteria formalne  (Eligibility criteria) 

 

 wniosek złożony w terminie; 

  zachowana minimalna liczba partnerów w konsorcjum; 

  zawartość merytoryczna zgodna z  opublikowanym tematem; 

  system finansowania i budżet zgodne z Programem Pracy; 

  inne dodatkowe kryteria formalne (dokumenty konkursowe). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Wybrane typy projektów - kryteria 
formalne 

 

Typ projektu Minimalna liczba partnerów 

Research and Innovation Action 
(RIA) 

co najmniej 3 partnerów z  
3 różnych krajów członkowskich (MS) lub 
stowarzyszonych (AC) 
  

Innovation Action (IA) 

Coordination and support action 
(CSA) 

co najmniej jeden partner z kraju 
członkowskiego (MS) lub stowarzyszonego 
(AC) 

Europejska Rada ds Badań  
Naukowych 

jeden partner z kraju członkowskiego (MS) 
lub stowarzyszonego (AC) 
 

 

 

 

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

1. Excellence 
 przełomowy charakter badań (np. ponad istniejącą wiedzę ► 

     beyond the state-of-the-art, nowatorskie podejście, rozwiązanie problemu ) 

  podejście interdyscyplinarne 
 

2. Impact  
 przewidywane skutki wymienione w Programie Pracy w ramach danego tematu; 

  poprawa zdolności do wykorzystania nowej wiedzy; 

  wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój innowacji 

spełniających zapotrzebowanie rynku europejskiego i światowego; 

  skuteczność proponowanych środków komunikacji; 

  rozpowszechnienie i wykorzystanie wyników projektów (odbiorcy); 

  zarządzanie prawami własności intelektualnej. 
 

3. Quality and efficiency of implementation 
 spójność i skuteczność planu pracy; 

  kompetencje, doświadczenia partnerów, komplementarność konsorcjum; 

  struktury i procedury zarządzania, jasność podejmowania decyzji, zarządzanie 

ryzykiem. 

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


18 

Prawa własności intelektualnej do  
wyników 

1. Wyniki są własnością uczestnika który uzyskał te wyniki.  

 

 

 

 

 

 

 

1. W wypadku gdy 2 podmioty uczestniczyły w wytworzeniu wyników 

powstaje współwłasność.  

     W takim wypadku należy zawrzeć umowę,  

      w której określony zostanie : 

•  podział praw,  

•  sposób ich ochrony  

•  oraz zasady udzielania licencji. 

 

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

