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Dzień informacyjny Smart Cities
Warszawa, 17.02.2015

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Prelegent: Małgorzata Szołucha

Zasady uczestnictwa 
w Programie Horyzont 2020
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� Charakterystyka Programu Horyzont  2020
� Struktura Programu Horyzont 2020
� Główne typy grantów
� Kto mo że uczestniczy ć
� Które kraje mog ą uzyska ć dofinansowanie
� Kryteria oceny wniosków
� Participant Portal
� Poszukiwanie partnerów
� Zaproszenie – zosta ń ekspertem KE

Plan rezentacji
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�

� Narzędzie wzmacniania konkurencyjno ści UE na świecie

� Instrument finansowy wdra żania inicjatywy flagowej Unia 
Innowacji w ramach strategii Europa 2020

� Narzędzie rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej

� Instrument finansowy wspierania bada ń i innowacji na 
poziomie unijnym – nast ępca  7PR

Czym jest Horyzont 2020?
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Horyzont 2020

HORIZON  2020: 

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

– jego budżet to ponad 77 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. 

Horizon 2020
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Horyzont 2020 –
połączenie 3 programów

Framework 
Programmes for

Research and 
Technical 

Development (FP7)

Competitiveness 
and Innovation 

Framework 
Programme (CIP) 

European Institute 
of Innovation and 
Technology (EIT)
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Horyzont 2020 
- nowy program, nowe podejście

Podejście nakierowane na:
kompleksowe rozwi ązywanie problemów

� Silny akcent na innowacje – od badań do rynku, wszelkie 
formy innowacji

� Nacisk na wyzwania społeczne

� Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach, 
a nie na określonych technologiach
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Struktura Porogramu Horyzont 2020

Doskonałość w nauce
(EXCELLENT SCIENCE)

1. Europejska Rada ds. Badań 
Naukowych (ERC)

2. Przyszłe i powstające 
technologie (FET)

3. Działania „Marie Skłodowska-
Curie” w zakresie umiejętności, 
szkoleń i rozwoju kariery 
naukowej

4. Europejska infrastruktura 
badawcza (w tym e-
infrastruktura)

Wiodąca pozycja w 
przemyśle
(INDUSTRIAL LEADERSHIP)

1. Lider w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych –
(Key Enabling Technologies) 
definiowanych jako: ICT, mikro-i 
nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologie, biotechnologia, 
zaawansowane materiały i 
zaawansowane technologie produkcji i 
przetwarzania, technologie kosmiczne,

2. Dostęp do finansowania kapitałem 
wysokiego ryzyka

3. Innowacje w MŚP

Wyzwania społeczne
(SOCIETAL CHALLENGES)

1. ZDROWIE, zmiany demograficzne i 
dobrostan
2. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, 
zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, 
badania mórz i wód śródlądowych i bio-
gospodarka
3. Bezpieczna, czysta i efektywna 
ENERGIA
4. Inteligentny, zielony TRANSPORT
5. Klimat, ŚRDOWISKO, efektywna 
gospodarka zasobami i surowcami
6. Europa w zmieniającym się świecie –
innowacyjne społeczeństwa
7. BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA –
ochrona wolności,bezpieczeństwo
Europy i jej obywateli

Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii (EIT)

Wspólne Centrum Badawcze 
(JRC)

EURATOM

Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa



8www.kpk.gov.pl

� Ogólna zasada: projekty realizowane przez konsorcja złożone z co 
najmniej 3 partnerów z 3 ró żnych pa ństw członkowskich UE i/lub pa ństw 
stowarzyszonych) 

� We wskazanych programach/działaniach/celach projekty składane przez 
indywidualne podmioty/indywidualnych naukowców (w H2020: cele 
szczegółowe: ERC, MSCA, SMEs)

� Projekty finansowane wyłaniane w drodze konkursów ogłaszanych 
przez KE

� Jako ść  projektów oceniana przez niezale żnych ekspertów

� Projekty musz ą mieć wymiar mi ędzynarodowy ( European added value )

Horyzont 2020
zasady uczestnictwa
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Rodzaje finansowania/typy projektów

� Granty (Grants)
� Research and Innovation Actions (RIA)
� Innovation Actions (IA)
� Coordination and Support Actions (CSA)
� SME Instrument
� Fast track to Innovation (FTI)

� Nagrody (Prizes)

� Zamówienia (Procurement)

� Instrumenty finansowe (Financial instruments)

Główne 
typy projektów 

w ramach 
SOCIETAL 

CHALLENGES 
(filar III)

Główne 
typy projektów 

w ramach 
SOCIETAL 

CHALLENGES 
(filar III)
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Główne rodzaje grantów KE (1)

DZIAŁANIA BADAWCZO INNOWACYJNE

Research and Innovation Actions (RIA)

� Projekty  badawcze i innowacyjne prowadzone s ą przez mi ędzynarodowe 
konsorcja, których celem jest stworzenie nowej wied zy, technologii, produktów, 
demonstracji, walidacji prototypu na mał ą skal ę laboratoryjn ą. Projekty mog ą 
zawiera ć też elementy demonstracyjne lub pilota żowe.

� Dofinansowanie dla wszystkich uczestników i wszystki ch działa ń: 100%.

� Liczba partnerów: min. 3 partnerów.

� Rodzaj partnerów: jednostki badawcze, uczelnie wyższe, przemysł, administracja

� Typowy czas trwania projektu: 36-48 miesięcy 
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Główne rodzaje grantów KE (2)

DZIAŁANIA INNOWACYJNE

Innovation Actions (IA)

� Projekty innowacyjne składaj ą się z działań nastawionych bezpo średnio na plany 
produkcyjne i/lub projektowanie nowych, zmienionych  lub ulepszonych produktów, 
procesów lub usług. Projekty mog ą zawiera ć elementy prototypowania, testowania, 
demonstracji lub pilota żu produktu na du żą skal ę, przed wprowadzeniem na rynek. 
Ponadto projekty te mog ą zakładać równie ż realizacj ę działań badawczych lub 
rozwojowych.

� Dofinansowanie dla wszystkich uczestników i wszystkich d ziałań 70% 
(org. non-profit: 100%).

� Liczba partnerów: min. 3 partnerów.

� Rodzaj partnerów: jednostki badawcze, uczelnie wyższe, przemysł, administracja

� Typowy czas trwania projektu: 30-36 miesięcy
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Formularze – PROJEKTY RIA oraz IA

FORMULARZE

DZIAŁANIA BADAWCZO-INNOWACYJNE i DZIAŁANIA INNOWACYJ NE

Research and Innovation Actions (RIA)
Innovation Actions (IA)

� Liczba stron we wniosku: ok. 70 stron

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/ h2
020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-ria-ia_en.pdf
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Główne rodzaje grantów KE (3)

DZIAŁANIA KOORDYNACYJNE I WSPIERAJ ĄCE

Coordination and Support Actions (CSA)

� Celem tych akcji jest promowanie współpracy oraz koordynowanie działań 
badawczych, innowacyjnych lub politycznych; w ich zakres wchodzi definiowanie, 
organizowanie i zarządzanie wspólnymi inicjatywami oraz takie działania jak 
konferencje, spotkania, studia, wymiana personelu, upowszechnianie dobrych 
praktyk, tworzenie wspólnych systemów informacyjnych i grup eksperckich.

� Finansowanie dla wszystkich uczestników i wszystkich działań: 100%.

� Liczba partnerów: min. 1 uczestnik.

� Rodzaj partnerów: jednostki badawcze, uczelnie wyższe, przemysł, administracja

� Typowy czas trwania projektu: 12-30 miesięcy
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Formularze – PROJEKTY CSA

FORMULARZE

DZIAŁANIA KOORDYNACYJNO-WSPIERAJ ĄCE

Coordination and Support Actions (CSA)

� Liczba stron we wniosku: ok. 50 stron

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/ h2
020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-csa-ls_en.pdf
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Główne rodzaje grantów KE (4)

SME INSTRUMENT 

SME Instrument

� Instrument MŚP został uruchomiony w ramach „Horyzontu 2020”, aby 
wspomóc innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa w przekształcaniu 
wypracowanych w laboratoriach rozwi ązań w produkty i usługi gotowe 
do wprowadzenia na rynek . 

� O wsparcie firma może aplikować indywidualnie, albo w konsorcjum. 
Instrument MŚP składa się z 3 faz. 

� Liczba partnerów: min. 1 uczestnik

� Rodzaj partnerów: MŚP
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Phase 1: Concept 
and feasibility 
assessment

Phase 2:  R&D, 
demonstration, 

market replication

Input: Idea/Concept: 
"Business Plan 1"

(~ 10 pages) 

Activities:
Feasibility of concept

Risk assessment
IP regime

Partner search
Design study

Pilot application
etc.

Output: elaborated 
"Business plan 2"

Input: "Business plan 
2" plus description of 
activities under Phase 

2 (~ 30 pages)

Activities:
Development, 

prototyping, testing, 
piloting, 

miniaturisation, 
scaling-up, market 

replication, 
research

Output: "investor-
ready Business plan 3"

Lump sum: 50.000 €

~ 6 months

Phase 3:     
Commercialisation

0.5-2.5 M€ EC funding 

~ 12 to 24 months

10% success 30-50% success

Phase 3+coaching � 2% budget

Promote instrument as 
quality label for successful 
projects 

Facilitate access to private 
finance

Support via networking 
training, information, 
addressing i.a. IP 
management, knowledge 
sharing, dissemination

SME window in the EU 
financial facilities (debt 
facility and equity facility)

Possible connection to 
Procurement

NO DIRECT FUNDING 

SME INSTRUMENT - podsumowanie
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Formularze – SME INSTRUMENT

FORMULARZE 

Formularze wniosków:

H2020-call-pt-sme-1_en_template (formularz do Fazy I)

� Liczba stron we wniosku: ok. 10 stron

H2020-call-pt-sme-2_en_template (formularz do Fazy II )

� Liczba stron we wniosku: ok. 30 stron

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/
h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-sme-1_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/
h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-sme-2_en.pdf
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Główne rodzaje grantów KE (5)

FAST TRACK TO INNOVATION 

Celem jest wsparcie komercjalizacji najlepszych dojrzałych pomysłów 
innowacyjnych w dowolnej dziedzinie z zakresu Horyzontu 2020 – bez 
wskazanych odgórnie tematów – bottom-up approach. 

Projekty będą dofinansowane na poziomie 70% kosztów kwalifikowalnych, co 
ma stanowić od 1 do 2 mln euro.

W ramach schematu Fast Track to Innovation aplikować mogą małe 
konsorcja (3–5 podmiotów), ze znaczącym udziałem przedsiębiorstw. 
Projekty powinny dotyczyć istniejących i dojrzałych technologii plasujących 
się min. na poziomie 6. w skali gotowości technologicznej – TLR, tj. 
dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Rodzaj partnerów: jednostki badawcze, uczelnie wyższe, przemysł.
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Projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 
partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw 
stowarzyszonych

CO NAJMNIEJ

Partner 
kraj

A

Partner 
kraj

B

Partner 
kraj 

C

Konsorcja
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Na zasadzie odstępstwa od generalnej zasady,  projekt  
może być realizowany przez:

• działania koordynacyjne i 
wspierające

• działania w zakresie mobilności

• badania pionierskie (ERC)

• instrument MŚP NOWY

1 podmiot 
prawny

Pojedynczy partner
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� 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)

Które kraje mogą uczestniczyć?
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International Cooperation Countries

Które kraje mogą uczestniczyć?
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USA, Kanada, Australia, Japonia, Brazylia, Rosja, In die 
Chiny, Meksyk itd.

Możliwo ść finansowania okre ślono w 
Programie Pracy

Uczestnictwo uwa ża się za istotne dla realizacji działania 
przez Komisj ę lub odpowiedni organ finansuj ący

- Wyjątkowe kompetencje
- Dostęp do odpowiedniej infrastruktury badawczej lub danych

- Dostęp do odpowiedniego środowiska naturalnego

Takie finansowanie przewidziano w
dwustronnej umowie mi ędzy UE a państwem 

trzecim (np. Health – NIH)

Które kraje mogą uczestniczyć?
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International Cooperation Countries

� ANNEX A. of the Horizon 2020 Work Programmes
List of countries, and applicable rules for funding

� http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/ h20
20/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-a-
countries-rules_en.pdf

Które kraje mogą uczestniczyć?
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Kryteria oceny wniosków

EXELLENCE

IMPACT

QUALITY AND EFFICIENCY OF THE 
IMPLEMENTATION 
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Kryteria oceny wniosków

DOSKONAŁOŚĆ: przełomowy charakter badań (np. ponad istniejącą 
wiedzę beyond the state-of-the-art (SOTA), nowatorskie podejście, 
rozwiązanie problemu; podejście interdyscyplinarne.

ODDZIAŁYWANIE: 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.

JAKOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ REALIZACJI: spójność i skuteczność/ 
efektywność planu pracy; kompetencje, doświadczenia partnerów, 
komplementarność konsorcjum; struktury i procedury zarządzania, jasność 
podejmowania decyzji, zarządzanie ryzykiem. 
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Gdzie szukać informacji?
Paricipant Portal

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

DOKUMENTACJA
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Dokumentacja
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Paricipant Portal 
- konkursy i dokumenty
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� Specific Challenge: opisuje 
kontekst, problem do 
rozwiązania,  uzasadnia, 
dlaczego należy działać

� Scope: nakreśla problem, 
określa najważniejsze kwestie i 
granice potencjalnego działania, 
ale bez opisywania konkretnych 
rozwiązań

� Expected Impact: opisuje 
kluczowe elementy tego, co jest 
spodziewane do osiągnięcia w 
związku z konkretnym 
wyzwaniem

� Type of action: wskazuje rodzaj 
projektu

Jak czytać Program Pracy -
opis tematów w Programie Pracy
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Opis tematów w Programie Pracy

ScopeScope

Specific ChallengeSpecific Challenge

Expected impactExpected impact

Type of actionType of action



33www.kpk.gov.pl

Wniosek

CZĘŚĆ A (PART A)
ADMINISTRACYJNA

• Nazwa uczestnika
• Typ organizacji 
• Dane do kontaktu
• Inne dane administracyjne…
• Bud żet projektu

CZĘŚĆ B (PART B)
MERYTORYCZNA

1. Doskonało ść (Excellence)
2. Wpływ projektu (Impact)
3. Realizacja (Implementation)

4. Profil uczestnika 
(Participants profile)

5. Zagadnienia etyczne 
i bezpiecze ństwo 
(Ethics & Security)

CZĘŚĆ B (PART B)
MERYTORYCZNA

1. Doskonało ść (Excellence)
2. Wpływ projektu (Impact)
3. Realizacja (Implementation)

4. Profil uczestnika 
(Participants profile)

5. Zagadnienia etyczne 
i bezpiecze ństwo 
(Ethics & Security)

Limit 
stron!



34www.kpk.gov.pl

Poszukiwanie partnerów

Dni informacyjne i konferencje organizowane przez 
Komisję Europejską

Net Futures 2015: born to scale
25-26 marca 2015, Bruksela
http://netfutures2015.eu/

The Summit on Innovation for Active and Healthy 
Ageing, 9-10 marca 2015, Bruksela
http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/index_en.cfm?section=active-healthy-
ageing&pg=2015-summit
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Poszukiwanie partnerów

� Wcześniejsze kontakty naukowe z partnerami w Europie

� Serwis CORDIS:

� Poszukiwanie partnerów: 
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest

� Przykłady realizowanych projektów: 
http://cordis.europa.eu/projects/home_pl.html

Konsorcja partnerów dotychczas realizuj ących projeky (w ramach Programów 
Ramowych UE oraz Programu CIP )

� Portale poszukiwania partnerów 
(np. w ICT projekt Ideal-ist: http://www.ideal-ist.eu / )

� Zgłoszenie do Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE lu b do 
Regionalnych Punktów Kontaktowych 
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Poszukiwanie partnerów (ICT)
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Więcej informacji
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Więcej informacji

� Horyzont 2020
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cf m

� Programy Pracy
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de sktop/en/opportunities/h
2020/master_calls.html

� Participant Portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de sktop/en/home.html

� Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii E uropejskiej
www.kpk.gov.pl

� Eksperci oceniaj ący
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de sktop/en/experts/index.h
tml
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Zostań ewaluatorem

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

Zaproszenie do 
rejestracji w bazie 
ekspertów
(Call for Expression 
of Interest for new 
experts for H2020)

Role: 
Evaluator, 
rapporteur, quality 
support, 
independent 
observer; 
also project 
reviewer
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Urzędnicy KE wybierają  (oceniających wnioski) z tej bazy. 

� Wymogi: wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie oraz znajomość 
języka angielskiego;

� Udział w ocenie jest sprawą indywidualną (prywatną) każdego eksperta 
=  nie trzeba mieć "namaszczenia" swojego pracodawcy;

� Udział w ocenie to doskonała szkoła pisania projektów: zaoszczędza 
czas na przygotowanie własnego wniosku i zwiększa szanse sukcesu;

� Honorarium - 450 euro/dzień, refundację kosztów podróży, dietę 
dzienną - 149 euro.

Baza ekspertów, do której mog ą wpisywa ć się osoby indywidualnie 
lub  nominowane przez  instytucje macierzyst ą

Nabór ekspertów – ewaluatorów
projektów w H2020
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ul. Krzywickiego 34
02-078   Warszawa 

tel:    +4822 828 74 83 
fax:   +4822 828 53 70 
e-mail:  kpk@kpk.gov.pl , www.kpk.gov.pl

Osoby do kontaktu:

Małgorzata Małgorzata Małgorzata Małgorzata SzołuchaSzołuchaSzołuchaSzołucha
Obszary: ICT oraz 
Europa w zmieniaj ącym si ę świecie –
integracyjne, innowacyjne i refleksyjne 
społecze ństwa  
e-mail: malgorzata.szolucha@kpk.gov.pl
tel. kom. +48 664032128

Dziękuję za uwagę!


