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• KPK do PR Horyzont2020 & Euratom-Fission

- Eksperci do Komitetów Programowych H2020
- NCPs w 22 obszarach H2020

• Koordynator Sieci KPK & EURAXESS 

• Współpraca z EEN i Branżowymi Punktami 

Kontaktowymi

KPK



Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
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Kim jesteśmy?
� Krajowy Punkt Kontaktowy dla całego programu Horyzont 2020 (łącznie z 

programem Euratom Fission)

� Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS

� Koordynator Sieci 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych 

Czym się zajmujemy?
� Informacje o programie Horyzont 2020

� Organizacja szkoleń, warsztatów i dni informacyjnych

� Konsultacje przy tworzeniu wniosków, przeglądanie 
gotowych wniosków przed wysłaniem

� Konsultacje przy realizacji projektów

� Poszukiwanie partnerów  

� Działalność ekspercka i mentoringowa







Czym jest Horyzont2020?
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Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest
największym w historii Unii programem w zakresie badań
naukowych i innowacji.

W ciągu 7 lat (2014 – 2020) na nowatorskie badania i
innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie
77 028,3 mln euro.



Horyzont 2020 - nowy program, nowe podejście

Podejście nakierowane na
kompleksowe rozwiązywanie problemów

� Silniejszy akcent na innowacje - od badań do rynku, wszelkie formy 
inowacji

� Nacisk na wyzwania społeczne

� Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach

� Instrumenty zapewniające szersze uczestnictwo w programie

� Podkreślenie kwestii przekrojowych – nauki społeczno-humanistyczne, 
współpraca międzynarodowa, równowaga płci



Kto może brać udział?

PODMIOTY:

� MŚP

� Centra badawcze

� Jednostki publiczne

� Przedsiębiorstwa

� Stowarzyszenia

� Fundacje

� Organizacje międzynarodowe

KRAJE:

� Kraje Członkowskie

�Kraje Stowarzyszone i 
Kandydujące

�Kraje trzecie słabiej rozwinięte

�Kraje trzecie lepiej rozwinięte



Kto może aplikować?

Konsorcja złożone z co najmniej 
3 partnerów z 3 różnych państw 
członkowskich UE i/lub państw 

stowarzyszonych)



Warunki udziału

� na zasadzie odstępstwa od generalnej zasady, projekt  

może być realizowany przez 1 podmiot prawny:

� działania koordynacyjne i wspierające,

� działania w zakresie mobilności,(MSCE)

� badania pionierskie (ERC),

� instrument MŚP 



Kto może brać udział w Horizon 2020?

� 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 

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)

HORIZON 2020 WORK PROGRAMME 2014 – 2015 18. General Annexes  
(A.List of countries, and applicable rules for fund ing)   



Państwa stowarzyszone Horizon 2020

� Islandia
�Norwegia
�Albania
�Bośnia i Hercegowina
�Macedonia
�Czarnogóra
�Serbia
�Turcja

� Izrael
�Mołdawia
�Szwajcaria
�Wyspy Owcze
�Ukraina
�Tunezja



Schematy finansowania w H2020

Projekty badawczo-innowacyjne-Research and Innovatio n
100% dofinansowania
min. 3 jednostki z 3 różnych krajów MS lub AC

Projekty innowacyjne (close to market) Innovation Action
70% dofinansowania (non-profit 100%)
min. 3 jednostki z 3 różnych krajów MS lub AC

Instrument dla M ŚP (close to market) 
70% dofinansowania 
min. 1 MŚP z krajów MS lub AC

Akcje wspieraj ące i koordynuj ące-Coordination and Support
Action
100% dofinansowania
min. 1 jednostka z MC lub AC



Instrumenty finansowania

Research and Innovation Actions

Cel :
• Generowanie nowej wiedzy;
• Wykazanie przydatności/wartości nowych technologii, 

produktów, procesów, rozwiązań;

Działania:
• Badania podstawowe
• Badania aplikacyjne;
• Prace nad rozwojem nowych technologii / poprawą jakości, 

testy, walidacja, 
• Tworzenie i testy prototypów na małą skalę w warunkach 

laboratoryjnych lub symulowanych warunkach zewnętrznych;

100%  dofinansowania; min 3 jednostki z 3 różnych krajów MC lub AC



Instrumenty finansowania

Innovation Actions

Cel:
• Tworzenie planów produkcji i tworzenie nowych 

produktów, procesów, rozwiązań
• Włączenie prac nad prototypami – testy, demonstracje, 

działania pilotażowe, walidacja na małą skalę, włączenie 
na rynek

Działania:
• Faza „demonstracyjna lub pilotażowa” – wykazanie 

przydatności i technicznej sprawności nowego rozwiązania
• „Faza rynkowa” – wsparcie dla pierwszego wprowadzenia 

na rynek innowacji, która przeszła już fazę demonstracyjną
• Możliwe badania w ograniczonym zakresie; 

70% dofinansowania (non-profit 100%)
min. 3 jednostki z 3 różnych krajów MC lub AC



Instrumenty finansowania

Coordination and support actions

Cel:
• Działania wspomagające  dla przygotowania opracowań, 

stworzenia sieci ekspertów, ….
Działania:

• Standaryzacja, rozpowszechnianie, tworzenie sieci, działania 
koordynujące, tworzenie dialogu między grupami 
zainteresowań

• Tworzenie planów strategicznych
• Tworzenie opracowań
• Działania koordynacyjne

100%  dofinansowania; min 1 jednostka z MC lub AC;



Warunki udziału

� Wszystkie rodzaje projektów są ogłaszane  przez 

Komisję Europejską w dokumentach tzw. Programach 

Pracy  ( Work Programmes)

� Najlepsze projekty są wyłaniane na  drodze konkursów  i 

oceniane przez niezależnych ekspertów i tylko takie 

otrzymują dofinansowanie z Unii Europejskiej.
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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



Excellent Science
(Doskonała baza 

naukowa)
21,6 mld €

• Eu Rada ds. 
Naukowych 
(European Research
Council (ERC)

• Infrastruktury 
badawcze

• Przyszłe i powstające 
technologie (Future
and Emerging
Technologies (FET)

• Granty Marii 
Skłodowskiej-Curie

Industrial
Leadership

(Wiodąca pozycja 
w przemyśle)
15,04 mld €

• Technologie 
wspomagające i 
przemysłowe , 

• Wsparcie innowacji 
w MŚP, 

• Finansowanie ryzyka 
– instrumenty 
kapitałowe i dłużne

Societal Challenges
(Wyzwania społeczne)

26,24 mld €

• Zdrowie, zmiany demograficzne i 
dobrostan

• Bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo, badania 
morskie i gospodarka ekologiczna

• Bezpieczna, ekologiczna i efektywna 
energia

• Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany 
transport

• Działania w dziedzinie klimatu, 
efektywna gospodarka zasobami i 
surowcami

• Europa w zmieniającym się świecie -
Integracyjne, innowacyjne i 
refleksyjne społeczeństwa

• Bezpieczne społeczeństwa – ochrona 
wolności i bezpieczeństwa Europy i jej 
obywateli

JRC

Art.185 public 
partnership

ART. 187 public-
private partnerships

EIT

EURATOM
2014-2018

Upowszechnianie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa

(Science for and with Society)Nauka  z udziałem i dla 

społeczeństwa



Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC)

Pionierskie badania prowadzone przez najlepsze zespoły indywidualne

13.095
Przyszłe i Powstające Technologie (FET)

Wspólne badania w celu otwarcia nowych dziedzin innowacji

2.696
Akcje Marie Skłodowska Curie 

Możliwości kształcenia i rozwoju kariery
6.162

Infrastruktura badawcza (w tym e-infrastruktura)

Zapewnienie dostępu do światowej klasy infrastruktur
2.488

Doskonała baza naukowa

Budżet w mld euro



MSCA: charakterystyka  

• wszystkie typy badań:                                                              od 
podstawowych do zastosowań rynkowych

• wszystkie dyscypliny naukowe - ‘bottom-up’ ale bez EURATOMu

• tematyka proponowana przez wnioskodawców

Dziedzina

• wszystkie typy instytucji: uczelnia, instytut, przedsiębiorstwo, szpital, 
bank, …..    

• kraje: UE, stowarzyszone z H2020, kraje trzecie

• WYMÓG: mobilność międzynarodowa 

Lokalizacja

• naukowcy każdej narodowości (od ukończenia studiów magisterskich)

• pracownicy instytucji (kadra zarządzająca, techniczna) 

• wszystkie instytucje sektora akademickiego i pozaakademickiego 
zainteresowane badaniami 

Adresat

2014 - 2020: 6.162 mld €



MSCA: typy działań = projektów 

• Innovative Training Networks (do 4 lat)  
szkolenie pocz ątkuj ących naukowców (w tym 
doktorantów) w ramach konsorcjum 

ITN

• Research & Innovative Staff Exchange (do 4 lat) 
współpraca z innym sektorem i/lub krajem 
trzecim poprzez wymian ę pracowników ( naukowcy, 
kadra zarz ądzająca i techniczna, administracja) 

RISE

• Co-funding of regional, national, international 
programmes (do 5 lat)                       
współfinansowanie programów grantowych dla 
doktorantów i do świadczonych naukowców 

COFUND

• Researchers’ Night  (od 1 do 2 lat)      
organizacja N ocy  Naukowców  w  Europie w 
ostatni pi ątek wrze śnia danego roku

NIGHT

• Individual Fellowships (od 1 do 2 lub 3 lat)                   
indywidualne granty badawczo-szkoleniowe 
realizowane w Europie lub w krajach trzecich

IF

INSTYTUCJE
aplikują do 

KE                
a następnie 
rekrutują 

naukowców  

Naukowcy 
aplikują 
do KE 
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Infrastruktura badawcza

w Programie Horyzont 2020

• „Infrastruktury badawcze” to urządzenia, zasoby i
wirtualne platformy świadczące usługi dla społeczności naukowej, 

m.in.:

� laboratoria i obserwatoria 

� kolekcje (np. biologiczne, historyczne)

� banki genów, tkanek itp.

� specjalistyczne zbiory w bibliotekach i archiwach 

� statki, samoloty badawcze

� parki narodowe, rezerwaty przyrody

� bazy danych 

� infrastruktura informatyczna (e-infrastruktura)
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Infrastruktura badawcza

w Programie Horyzont 2020

Bezpłatny dostęp do infrastruktur – zasady:

� konieczność wyjazdu do innego kraju (Transnational Access)

� długość pobytu – od 1 tygodnia do 3 miesięcy

� projekt pokrywa koszty:

� badań

� podróży

� pobytu

� dostępu do e-infrastruktury



Oferta JRC

�studenci,

(praktyki i stypendia), 

�naukowcy na każdym etapie kariery naukowej,

(praca, praktyki, stypendia, delegowani eksperci),

�przedstawiciele administracji publicznej,

(praca, praktyki, delegowani eksperci), 

�przedstawiciele sektora prywatnego lub non-profit,

(praktyki, delegowani eksperci)

� wymagania określone w każdym konkursie

� lista warsztatów i zaawansowanych szkoleń: https://ec.europa.eu/jrc/en
/training-events-list

�Baza infrastruktur 
http://ec.europa.eu/rese
arch/infrastructures/ind
ex_en.cfm?pg=ri_project
s_fp7
http://www.euroris-
net.eu/transnational-
access-opportunities



Instytuty badawcze JRC

�Ispra, Włochy 

•Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli (IPSC)

•Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (IES)

•Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta (IHCP)

�Geel, Belgia 

•Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów (IRMM)

�Karlsruhe, Niemcy 

•Instytut Pierwiastków Transuranowych (ITU)

�Petten, Holandia 

•Instytut Energii i Transportu (IET)

�Sewilla, Hiszpania 

•Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych (IPTS)



Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających 
i przemysłowych

(technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), nanotechnologie, 
zaawansowane materiały, biotechnologia, zaawansowane systemy 
produkcji i przetwarzania, przestrzeń kosmiczna)

13.557
Dostęp do finansowania ryzyka

Wspomaganie finansowania sektora prywatnego i kapitału ryzyka w 
dziedzinie badań i innowacji

2.842
Innowacje w MŚP

Wspieranie wszelkich form innowacji we wszystkich typach MŚP

0.616

Wiodąca pozycja w przemyśle

Budżet w mld euro



SME INSTRUMENT

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/



SME INSTRUMENT

FAZA I (10 stron)

�pojedyncze MŚP

lub konsorcjum MŚP,

�działania: 

• studium wykonalności, 

• analiza rynkowa, 

• ocena ryzyka,

• prawa własności intelektualnej,

• poszukiwanie partnerów,

�ryczałt  50 000 €,

~  do 6 miesięcy.

FAZA II (30 stron)

�pojedyncze MSP

lub konsorcjum MŚP,

�działania: 

• prototyp, testowanie,

• akcje pilotażowe,

• miniaturyzacja,

• skalowanie,

• replikacja,

�dofin.1 – 3 mln, €,

12- 24 miesiące.

FAZA III

�wsparcie komercjalizacji,

poszukiwanie dalszych 

zastosowań/wdrożeń,

nowych klientów,

�brak bezpośredniego 

finansowania ,

�ułatwienie dostępu do 

instrumentów finansowych. 



Poziomy gotowości technologii

HORIZON 2020 : WORK PROGRAMME 2014 – 2015 

18. General Annexes; G. Technology readiness levels (TRL) 

Poziom I Zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska.

Poziom II Określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie.

Poziom III Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub 
koncepcje technologii.

Poziom IV Zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w 
warunkach laboratoryjnych.

Poziom V Zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w 
środowisku zbliżonym do rzeczywistego.

Poziom VI Dokonano demonstracji prototypu lub modelu albo pods ystemu 
technologii w warunkach zbli żonych do rzeczywistych.

Poziom VII Dokonano demonstracji prototypu technologii w warun kach
operacyjnych.

Poziom VIII Zakończono badania i demonstracj ę ostatecznej formy technologii.

Poziom IX Sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych o dniosło 
zamierzony efekt.



Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
7.472

Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, 
badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka

3.851
Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia

5.931
Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport

6.339
Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka 
zasobami i surowce

3.081
Europa w zmieniającym się świecie - integracyjne, innowacyjne i 
refleksyjne społeczeństwa

1.310
Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa 
Europy i jej obywateli

1.695

Wyzwania społeczne

Budżet w mld euro



32

Zostań ekspertem!



Horyzont 2020
Uczelnie w pierwszych 

konkursach 

Polska na tle EU28 – uczestnictwo w H2020



Źródło: KPK na podstawie e-CORDA 2013

Udział Polski w projektach 7.PR



Pakt dla Horyzontu 2020 – działania MNiSW

1. Synergia Horyzontu 2020 z polityk ą spójno ści (2014 -2015)

2. „Granty na Granty” (nowa edycja) – Wsparcie polskich koordynatorów w projektach H2020 (od
czerwca 2014)

3. Premia na Horyzoncie – mechanizm finansowego premiowania naukowców realizujących projekty
w H2020 (grudzień 2015)

4. Zmiany w oceny parametrycznej – premiowanie udziału w programach międzynarodowych, w tym
H2020 (2015-2016)

5. Finansowanie i usprawnienie działa ń sieci KPK (działanie ciągłe)

6. Zobowi ązanie nadzorowanych przez MNiSW agencji (NCBIR i NCN) do identyfikowania
projektów badawczych o największym potencjale (działanie ciągłe)

7. Obecno ść polskich ekspertów w gremiach doradczych, programowych i ewaluacyjnych H2020
(działanie ciągłe)

8. Informacja i promocja - konferencje regionalne, dni informacyjne, portal WWW (działanie ciągłe)



Rola delegatów i ekspertów do Komitetów 
Programowych H2020

� Wciąż niewykorzystana szansa

� „Bitwa” o projekty zaczyna si ę już dużo wcze śniej przed publikacj ą konkursów,
tj. na etapie opracowywania tzw. Work Programme

� Współpraca i wymiana informacji na linii: Delegaci i eksperci – jednostki naukowe i
przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w H2020

� Dobry przykład: WP i polskie uczestnictwo w Euratom-Fission

� Propozycja współpracy przy WP 2018-2019



Przydatne informacje

Participant portal

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

Helpdesk 

http://ec.europa.eu/research/enqiries

CORDIS

http://cordis.europa.eu/news/home_pl.html

KPK PB UE

http://kpk.gov.pl/



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY 

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

Magdalena Głogowska

magdalena.glogowska@kpk.gov.pl
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