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Program Ramowy HORYZONT 2020
Spotkanie z przedstawicielami Instytutów PAN

Warszawa, 24 lutego 2015

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

Program Ramowy
Horyzont 2020

Struktura, tematyka, zasady uczestnictwa, 
Participant Portal.

Prelegent: Andrzej J. Galik                 
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Informacje podstawowe
Struktura, tematyka, 
zasady uczestnictwa
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Programy Ramowe KE
Budżety

77,0374,3

HORYZONT 2020 +HORYZONT 2020HORYZONT 2020
minus Plan Junkera
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� Synergia z innymi funduszami i programami, w tym z FS 

� Kluczowe obszary, podejście interdyscyplinarne, silne 
wsparcie dla MŚP

� Nacisk na wyzwania społeczne, przed którymi 
stoi społeczeństwo UE

� Innowacje - od badań do rynku – motywem 
przewodnim H2020, (wszelkie formy innowacji)

Podej ście nakierowane na kompleksowe rozwi ązywanie problemów:

� Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach, a nie 
na określonych technologiach

Inna ni ż dotychczas rola ICT:
• raczej dostawc ą rozwi ązań/usług opartych na istniej ących 

technologiach ni ż nowych technologii

Horyzont 2020
nowy program, nowe podejście
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innowacyjność konkurencyjność

budżet

Instrument wdrażania strategii rozwoju UE Europa 2020, w tym 

inicjatywy flagowej Unia Innowacji i ERA, narzędzie wzmacniania 

konkurencyjności UE na świecie, z budżetem  ~ 80 mld €

Jeden program, ł ączący trzy oddzielne programy/inicjatywy:

Horyzont 2020
nowy program, nowe podejście
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Wspólne cele i zasady

Wspólne zasady, narzędzia i systemy finansowania

Wspólne PLANOWANIE

Europa 2020

ICT

ICT
ICT
ICT
ICT

ICT

Nauka z udziałem

społeczeństwa i dla

społeczeństwa

Upowszechn.  

doskonałości 

i zapewnianie szerszego 

uczest.
ICT

Horyzont 2020
nowy program, nowe podejście

Wspólne 

Centrum 

Badawcze JRC

Europejski 

Instytut Innowacji 

i Technologii EIT

EURATOM

ICT
ICT

ICT

ICT ICT
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Strategic Programme (12 obszarów)

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

Horyzont 2020
cykle programowania 

Nad kształtowaniem polityk 
i zawarto ścią Programów 
Strategicznych  pracuj ą

Grupy robocze i ciała doradcze KE: 
ETPs, ABs, …

Grupy robocze i ciała doradcze KE: 
ETPs, ABs, …

Ważny udział polskich przedstawicieli środowiska B+R+I

Komitety Programowe:

� Cel: praktyczny nadzór nad realizacją strategicznych kierunków badań UE,
� Udział w tworzeniu Programów Prac na kolejne lata
� Nadzór i akceptacja działań Komisji Europejskiej (budżet, sprawozdawczość, projekty)

� Forum Dyskusyjne
� Możliwość nieformalnej wymiany poglądów,
� Możliwość tworzenia koalicji dla poparcia określonych tematów badawczych 

(również spoza listy),
� Możliwość inicjowania nowych przedsięwzięć (kilku partnerów – KE)



8www.kpk.gov.plwww.kpk.gov.pl

Horyzont 2020
aktualne obszary 

� Spersonalizowana opieka medyczna

� Zrównoważone bezpieczeństwo żywności

� „Niebieski” wzrost: wykorzystanie potencjału oceanów

� Inteligentne miasta i środowiska

� Konkurencyjna energia niskowęglowa

� Efektywność energetyczna

� Mobilność na rzecz wzrostu

� Odpady: materiały do recyklingu, ponownego użycia i odzyskania surowców

� Innowacje w zakresie wody: wykorzystanie jej zalet dla Europy

� Przezwyciężanie kryzysu: nowe pomysły, strategie i struktury zarządzające dla 
Europy

� Odporność na klęski: bezpieczeństwo społeczeństwa, w tym adaptacja do zmian 
klimatycznych

� Bezpieczeństwo cyfrowe
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Cykl życia innowacji

Czas

Koszty
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Opcja 
transferu 
technologii, 
lub
start-up’u

Produkcja i 
sprzedaż
rynkowa

Koniec prac lab. –
prototyp

Prototyp 
„technologiczny”

€

„Dolina 
śmierci”

powstawanie 
nowych firm

(zysk)

Angel Investors

Ventutre Capital

Przemysł

Fundusze
prywatne

Horyzont 2020
Do kogo jest adresowany?
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Horyzont 2020
Do kogo jest adresowany?

� państwa 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)

� państwa stowarzyszone 
(Albania, Bośnia i Hercegowina, Wyspy  Owcze, Macedonia, Islandia,  Izrael, Liechtenstein, Mołdawia, 
Czarnogóra, Norwegia, Serbia, Turcja, Szwajcaria )

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf

� kraje Trzecie
Horizon 2020 jest otwarty dla uczestników z całego świata, przy czym  są różne wymogi 
odnośnie finansowania uczestnictwa krajów Trzecich (zasady ich uczestnictwa określone są 
w dokumentach konkursowych)

� w projektach mog ą brać udział osoby prawne oraz osoby fizyczne
powołane na mocy prawa krajowego obowi ązującego w miejscu ich
siedziby, na mocy prawa wspólnotowego lub prawa
międzynarodowego (uczelnie wy ższe, organizacje badawcze,
przedsi ębiorstwa, M ŚP, organizacje mi ędzynarodowe,
instytucje publiczne [administracja], fundacje, indywidu alni
naukowcy)
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Horyzont 2020
Formy uczestnictwa

• Lider konsorcjum ( Coordinator )

• Partner ( WP leader , task leader )

• Użytkownik końcowy ( end-user )!!!
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� na zasadzie odstępstwa od generalnej zasady, projekt  może 
być realizowany przez 1 podmiot prawny:

o działania koordynacyjne i wspierające,

o działania w zakresie mobilności,

o badania pionierskie (ERC),

o instrument MŚP /NOWY/.

� projekty finansowane i wyłaniane na drodze przetargów  
ogłaszanych przez Komisje Europejsk ą

Projekty badawcze, innowacyjne i wspierające realizowane przez konsorcja
złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE 

i/lub państw stowarzyszonych) – poza kilkoma wyjątkami

Horyzont 2020
podstawowe zasady uczestnictwa
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Projekty badawcze, innowacyjne i wspierające realizowane przez konsorcja
złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE 

i/lub państw stowarzyszonych) – poza kilkoma wyjątkami

Horyzont 2020
podstawowe zasady uczestnictwa

Finansowanie:
� Instytucje z krajów członkowskich i stowarzyszonych (np. Niemcy, 

Polska, Turcja)

� Instytucje z krajów trzecich (np. Ukraina, Gruzja, Algieria)

Projekty finansowane w drodze konkursów ogłaszanych przez KE

Jakość  projektów oceniana przez niezależnych ekspertów
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Jeden projekt – jeden poziom finansowania

� Max. 100% całkowitych kosztów kwalifikowanych,

� W przypadku  projektów innowacyjnych (ukierunkowanych na 

wdrożenia – do 70% kosztów kwalifikowanych)

� WYJĄTEK:  w przypadku podmiotów prawnych o 
charakterze niezarobkowym do 100%

� VAT jest kosztem kwalifikowanym, jeśli instytucja NIE MOŻE go 
odzyskać

� Koszty pośrednie – 25%

Horyzont 2020
uproszczenie zasad finansowych
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� Research and innovation actions (RIA) ► projekty 
badawczo-innowacyjne 

� Innovation actions (IA) ► projekty innowacyjne
� Coordination and support actions ► projekty wspieraj ące 
� SME instrument ► Instrument M ŚP
� ERANET Co-fund
� Pre-commercial procurement Co-fund (PCP) ►

Przedkomercyjne Zamówienia Publiczne 
� Public procurement of innovative solutions Co-fund ( PPI) ►

Zamówienia Publiczne na Innowacyjne Rozwi ązania
� Inducement Prizes ► Nagrody motywacyjne 
� Fast Track to Innovation ► Szybka Ścieżka do innowacji 

Horyzont 2020
podstawowe zasady uczestnictwa

Typy projektów – rodzaje finansowania:
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TRL 0:  Idea. Unproven concept, no testing has been performed.

TRL 1:  Basic research. Principles postulated and observed but no experimental 
proof available.

TRL 2:  Technology formulation. Concept and application have been 
formulated.

TRL 3:  Applied research. First laboratory tests completed; proof of concept.

TRL 4:  Small scale prototype built in a laboratory environment ("ugly" 
prototype).

TRL 5:  Large scale prototype tested in intended environment.

TRL 6:  Prototype system tested in intended environment close to expected 
performance.

TRL 7:  Demonstration system operating in operational environment at pre-
commercial scale.

TRL 8:  First of a kind commercial system. Manufacturing issues solved.

TRL 9:  Full commercial application, technology available for consumers.

Horyzont 2020
Technology Readiness Levels
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Doskonałość

Horyzont 2020
Podstawowe kryteria oceny

1. Excellence

2. Impact Oddziaływanie

3. Quality and 
efficiency of 

implementation

Jasność i skuteczność 
realizacji

Uwaga! (dla ERC – TYLKO Doskonałość)

� przełomowy charakter bada ń
(np. ponad istniej ącą wiedzę ► beyond the state-of-the-
art , nowatorskie podej ście, rozwi ązanie problemu)

� podej ście interdyscyplinarne

� przewidywane skutki wymienione w Programie Pracy w r amach danego 
tematu;

� poprawa zdolno ści do wykorzystania nowej wiedzy;
� wzmocnienie konkurencyjno ści przedsi ębiorstw poprzez rozwój 

innowacji spełniaj ących zapotrzebowanie rynku europejskiego i 
światowego;

� skuteczno ść proponowanych środków komunikacji;
� rozpowszechnienie i wykorzystanie wyników projektów (o dbiorcy);
� zarządzanie prawami własno ści intelektualnej.

� spójno ść i skuteczno ść planu pracy;

� kompetencje, do świadczenia partnerów, komplementarno ść 
konsorcjum;

� struktury i procedury zarz ądzania, jasno ść podejmowania 
decyzji, zarz ądzanie ryzykiem.
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ocena merytoryczna przez 3 (lub więcej) niezależnych ekspertów
• ocena indywidualna „Individual Evaluation Report IER”; 

• uzgodnienie oceny „Consensus group”;

• przegląd /kontrola wniosków   „Panel Review”; 

• ocena każdego wniosku  - Evaluation Summary Report (ESR); 

sprawdzenie wniosku po kątem kryteriów formalnych: eligibility criteria

Horyzont 2020
Procedura oceny wniosków

ustalenie listy rankingowej dla każdego panelu tematycznego.
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HORYZONT 2020
Participant Portal 
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� Nowy zintegrowany system zarz ądzania grantami

� Nowe podej ście do prezentacji konkursów

� Nowy sposób prezentacji dokumentacji i poradników

� Uproszczony dost ęp dla wszystkich uprawnionych (uczelni, 

przedsi ębiorstw, instytucji) w krajach UE i poza ni ą

� Elektroniczne podpisywanie umowy grantowej i sprawo zdań 

(legal/financial signatory ) 

� Jedna instytucja = 1 PIC = 1 LEAR

� Jedna osoba = jedno konto na PP z dost ępem do informacji, 

wniosków, projektów, oceny wniosków (ewaluatorzy KE)

Horyzont 2020
Participant Portal

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de sktop/en/home.html
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Horyzont 2020
Participant portal - on-line manual
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Horyzont 2020
Participant Portal – znajdź konkurs
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Horyzont 2020
Participant Portal
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Horyzont 2020
Participant Portal – lista otwartych konkursów
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H2020 Konkursy - otwarte



26www.kpk.gov.plwww.kpk.gov.pl

Public access ECAS 
login/registering

Horyzont 2020
Participant Portal
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Personalised
access to the IT 
tools

Personalised access
to the user account

Horyzont 2020
Participant Portal
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de sktop/en/experts/index.html

Horyzont 2020
Eksperci oceniający wnioski
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Baza ekspertów, do której mog ą wpisywa ć się osoby indywidualnie lub  
nominowane przez  instytucj ę macierzyst ą.

Urzędnicy KE wybieraj ą ekspertów (oceniaj ących 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/dzie ń, 
hotel/dietę dzienną – 100/92 euro (=192 euro - ryczałt, przysługujący za dzień 

pracy „on-site” w Brukseli lub Luksemburgu). Oceniane są 2 projekty/dzień

� 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/de sktop/en/experts/index.html

Horyzont 2020
Eksperci oceniający wnioski
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Horyzont 2020
Eksperci oceniający wnioski w ramach GnG
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Krajowy portal
HORYZONT 2020+



32www.kpk.gov.plwww.kpk.gov.pl

www.kpk.gov.pl
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www.kpk.gov.pl
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www.kpk.gov.pl
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www.kpk.gov.pl
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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

Dziękuję za uwagę

Andrzej Galik
e-mail: andrzej.galik@kpk.gov.pl


