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Jak zacząć?

� Czy chcę być partnerem europejskiego projektu? 
� Czy zdaję sobie sprawę z różnic między funduszami europejskimi i 

krajowymi? 
� Czy mam wystarczającą wiedzę i umiejętności? 
� Czy mój zespół badawczy jest wystarczający do realizacji europejskiego 

projektu? 
� Czy moja instytucja ma wystarczające zaplecze? 
� Czy mogę liczyć na wsparcie finansowe z innych źródeł? 
� Czy chcę rzeczywiście zrealizować jakiś ciekawy pomysł na poziomie 

europejskim, czy tylko zdobyć pieniądze z UE? 
� Czy mam doświadczenie we współpracy europejskiej? 
� Czy mam kontakty z najlepszymi ośrodkami naukowymi w Europie? 
� Czy znam język angielski? 

W przypadku firmy – możesz posiłkować się testem dla MŚP:
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=21480



Zacznij od zdefiniowania roli

Razem czy osobno? 

KONSORCJUM 

Wymiar europejski projektu (European added value) 

Podstawowa zasada: 
� Konsorcjum zbudowane z min 3 partnerów z 3 różnych krajów członkowskich lub 

stowarzyszonych (max 40% do jednego kraju) 

Wyjątki: 
� ERC, MSCA, Instrument MŚP, CSA, działania w zakresie mobilności

� Koordynator czy partner? 

Koordynator 
- organizacja konsorcjum 
- napisanie projektu 
- kontakt z Komisją Europejską i 
raporty 
- dystrybucja środków 
- egzekwowanie wykonania 
zadań od partnerów 

Partner 
- udział w pisaniu projektu (Work 
Packages) 
- realizacja zadań 
przewidzianych w Work 
Packages 
- raporty dla koordynatora 



Jak zaistnieć w projekcie europejskim?

� Przeszukiwanie baz danych 
� Umieszczenie własnego profilu 
� Uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych 
� Uczestnictwo w międzynarodowych gremiach np. platformy technologiczne, 
� Udział w spotkaniach brokerskich 
� Przygotowywanie własnych projektów i zapraszanie partnerów 
� Mobilność pracowników 
� Odnowienie kontaktów z polonią 

Pamiętaj o projekcie dedykowanym temu wyzwaniu społecznemu:
http://partnersearch.ncps-care.eu/



Participant Portal

•oferuje beneficjentom HORIZON 2020 szereg narzędzi do obsługi całego cyklu życia 
projektu:

• składanie wniosków w systemie elektronicznym

• negocjacje –Negotiaion Facility (NEF)

• raportowanie – the reporting tools (NEF,SESAM, FORCE)

• helpdesk

• działanie Participant Portal oparte jest na możliwości zalogowania się do portalu i 
korzystania z uprawnień wynikających z pełnionych roli w projekcie lub organizacji –
Identity and Access Management



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















Struktura wniosku projektowego

Formularze A – dane o podmiocie/ koordynatorze i partnerach konsorcjum 
składających wniosek

Formularze B  – przedmiot projektu, zakres prac, pakiet zadań, budżet oraz 
załączniki – np.: CV koordynatora i osób zaangażowanych w projekt,
listy intencyjne od organizacji etc. 



-Akronim do 20 znaków 
bazując na IMPACT 

-Tytuł do 200 znaków 
bazując na IMPACT 

-słowa kluczowe – ważne 
pod kątem doboru panelu 
ekspertów! 

-streszczenie do 2000 
znaków– pierwsza 
informacja jaką dostaje 
oceniający 





Część B wniosku



Dodaj ilustracje/schematy/zdjęcia



1. Doskonałość (Excellence) 

1.1 Cele

• Opisz cele swojego innowacyjnego projektu orz oczekiwane rezultaty. Wskaż problem 
przemysłowy, gospodarczy, społeczny lub lukę biznesową, jaką adresuje projekt.

• Opisz cele szczegółowe przygotowania studium wykonalności – w tym biznes planu, 
celów (w metodologii SMART) w okresie trwania projektu.

The project will deliver a new integrated and adaptive system… 

We propose a new instrument… 

We will apply this new technology to… 

The error rate will be reduced by 10 %... 

We will analyse the data of 1500 individuals for their lung cancer development – lifestyle 

interaction… 

Błąd!: 

The objective of the project is to improve European industrial competitiveness and promote 
knowledge-based industry. 
We will probably be able to analyse the data of some relevant target groups. 

Część B1 – Doskonało ść Naukowa



Przykładowe zapisy we wniosku



Część opisowa wniosku

1.2 Nawiązanie do Programu Pracy 

odniesienie do opisu tematu z Programu Pracy 
(SCOPE) 

1.3 Koncepcja i podejście 

� koncepcja – założenia, pomysł, modele 
� kwestie transdyscyplinarne

� TRL – gotowość technologiczna

� powiązanie z innymi badaniami i 
działaniami

� opis metodologii, podejście do działań 
badawczych, demonstracyjnych, pilotażu 
itd. 

� kwestie płci/gender



Kwestie gender w projekcie

Vademecum on Gender Equality in Horizon 2020
http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/vademecum_gender_h202
0.pdf

She Figures 2012 (statystyki)
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-
2012_en.pdf



Część opisowa wniosku

1.4. Ambicja
Postęp ponad aktualny stan wiedzy, przełomowość celi, koncepcji, 
metod



State of the art/stan techniki

•Ogół informacji potencjalnie dostępnej każdemu na temat danej technologii nie tylko w 
naszym najbliższym otoczeniu 

•Wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, 
zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, 
przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób

•Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach 
wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, 
nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób 
określony w ustawie 



Część opisowa wniosku

2. Wpływ (Impact)

2.1 Oczekiwany wpływ

a) Użytkownicy/ Rynek

Wielkość rynku 

One is the (XXX) segment – half a million in Poland (our current market), 5 million in Europe and 

70 million worldwide.

The market potential for XXX of this segment in Europe is of €300 million per year, with an 

estimated capacity of 400 000 translations a month, 360 000 performed automatically and the 

rest by human interpreters.

Wykresy:



Część opisowa wniosku





Część opisowa wniosku

Szczegóły: bartosz.majewski@kpk.gov.pl



Open Access

Informacje Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa

_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

Raport „Otwarty dostęp w instytucjach naukowych”: 

http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=17



b ) własność intelektualna , ochrona wiedzy i kwestie regulacyjne

Krajowe i międzynarodowe bazy patentowe (espacent, USPTO, Japonia, DEPATIS ) 

•Ośrodki informacji patentowej 

•Literatura patentowa

•Rzecznicy patentowi 

Patent europejski 4-5 lat – średnio 30 tyś EURO  - Polski – 20 tyś zł 

http://www.iprhelpdesk.eu/How_to_manage_IP_in_H2020_at_the_grant_preparatio

n_stage 

Szczegóły: bartosz.majewski@kpk.gov.pl
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Część opisowa wniosku



Kamienie milowe w projekcie



Ryzyko w projekcie



Część opisowa wniosku





Ethical Issue

Jeśli występują jakiekolwiek kwestie etyczne w tabeli „ethical issue” w formularzach 
administracyjnych , należy: 

• złożyć samoocenę etyki, która: opisuje, czy wniosek spełnia wymogi prawne i etyczne w 
kraju lub krajach w których zadania będą przeprowadzane,

• w jaki sposób zamierzasz rozwiązać problemy etyczne, w szczególności w odniesieniu do: 
- celów badawczych (np. badania z populacji wrażliwych, podwójnego 
zastosowania, itp.) 
- metodologii badania (np. badania kliniczne, zaangażowanie dzieci i 
związanych z nimi procedur zgody, itp.) 
- potencjalnego wpływu na badania (np. kwestie podwójnego zastosowania, 
stygmatyzacji określonych grup społecznych, podział korzyści itp.) 

• przedstawić dokumenty na mocy prawa krajowego, które są potrzebne np. : opinię 
komitetu etyki, dokument powiadamiający czy podmiot nie porusza kwestii etycznych lub czy 
ma zezwolenie na takie działania 



Budżet projektu

Szczegóły: barbara.trammer@kpk.gov.pl



Ocena wniosku



Ocena wniosku



Polecane strony

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
http://www.kpk.gov.pl

Participant Portal
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/

Intellectual Property Rights (IPR) Helpdesk
http://www.iprhelpdek.eu

Strona Komisji Europejskiej dedykowana SC5
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-
environment-resource-efficiency-and-raw-materials

ARIat-H2020: Annotated Research and Innovation Actions Template
http://www.health2market.eu/results/h2020-annotated-template



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY 

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

Magdalena Głogowska

magdalena.glogowska@kpk.gov.pl

Aneta Maszewska
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