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Horyzont 2020 dla Przedsiębiorstw 

Katarzyna Walczyk-Matuszyk 
Zastępca Dyrektora 
 
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

www.kpk.gov.pl 

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

Horyzont 2020 dla przedsiębiorstw 

małych, średnich i dużych 

https://www.facebook.com/Krajowy-Punkt-Kontaktowy-Program%C3%B3w-Badawczych-UE-408143559349465/
http://www.youtube.com/user/kpkpbue
https://www.linkedin.com/company/405781?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:405781,idx:2-1-3,tarId:1447691762474,tas:national contact point
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Horyzont dla 2020 w pigułce 

 Program Ramowy na rzecz badań i innowacji 
implementowany bezpośrednio przez Komisję Europejską; 

 
 Program odpowiada na założenia Strategii Europa 2020; 

 
 Budżet to prawie 80 mld euro dla badań i innowacji; 
 
 Wsparcie dla projektów na każdym etapie gotowości 

technologicznej (od pomysłu do rynku); 
 
 MŚP jednym z beneficjentów priorytetowych; 

 
 Agendy badawcze definiowane przez duży przemysł; 
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Horyzont 2020 - beneficjenci 
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Horyzont 2020 – obszary tematyczne:  
podejście bottom-up i top-down 

Doskonała Baza Naukowa Wiodąca Pozycja  
w Przemyśle 

Wyzwania Społeczne 

Europejska Baza ds. Badań Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii 
wspomagających i 
prorozwojowych: ICT, 
NMP, Space, 
Biotechnologia 

Zdrowie, zmiany 
demograficzne itp.. 

Bezpieczeństwo żywności, 
zrównoważone rolnictwo 

Przyszłe i powstające 
technologie FET 

Bezpieczna i efektywna 
energia 

Dostęp do finansowania 
ryzyka 

Inteligentny i zintegrowany 
transport 

Akcje Marii Skłodowskiej-
Curii 

Działania w dziedzinie 
klimatu, środowisko 

Innowacje w MŚP Europa w zmieniającym 
się świecie 

Infrastruktura badawcza Bezpieczne społeczeństwa 
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Horyzont 2020 – Participant Portal – tematy  
i dokumenty konkursowe 

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

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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 Projekty badawczo-innowacyjne (RIA) - min. 3 partnerów z UE lub krajów 

stowarzyszonych, dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowalnych, 
wsparcie UE 2-5 mln Euro, czas trwania projektów 36-60  miesięcy; 

 Projekty innowacyjne (IA)- min. 3 partnerów z UE lub krajów stowarzyszonych, 
dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowalnych, wsparcie UE 5-10 mln Euro, 
czas trwania projektów 36-60 miesięcy;  

 Instrument MŚP – pojedyncze MŚP lub konsorcja składające się z MŚP, 
dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowalnych; 

 Fast Track to Innovation- konsorcja składające się z min. 3 a max. 5 
partnerów z wiodącą rolą przemysłu, dofinansowanie do 70% kosztów 
kwalifikowalnych; 

 Akcje Marii Skłodowskiej-Curie – akcje indywidualne i instytucjonalne, 
dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowalnych; 

 Akcje wspierające (CSA), projekty ERC… 
 

Horyzont 2020 dla innowacji – typy projektów 
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Horyzont dla 2020 dla innowacji – typy projektów 

Typy działań MŚP Duże 
firmy 

IOB 

Projekty badawcze (RIA) X X X 

Projekty badawczo-innowacyjne (IA) X X X 

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie 
(mobilność) 

X X X 

Akcje INNOSUP (CSA) x x X 

Fast Track to Innovation X X X 

Instrument MŚP X - - 

Inne 
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Horyzont 2020 – Poziom gotowości technologicznej 
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Horyzont 2020 od pomysłu do rynku 
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Katalog kosztów kwalifikowanych i zasady finansowania 

Koszty Rzeczywiste 

• Koszty wynagrodzeń 

• Koszty podróży 

• Koszty zakupu towarów 
i usług 

• Koszty amortyzacji 
sprzętu trwałego 

• Koszty podwykonastwa      

Koszty 
Jednostkowe 

• Ustalone na podstawie 
decyzji KE 

• Koszt wynagrodzenia 
właścicieli 
przedsiębiorstw, którzy 
nie pobierają 
wynagrodzenia 

Koszty Pośrednie 

• Ryczałt 25% 

• KE nie                                                    
weryfikuje ewidencji 
księgowej tych kosztów 

Na zasadzie refundacji, KE przesyła zaliczkę, w wysokości planowanych kosztów  
na pierwszy okres sprawozdawczy. Wsparcie ze strony KE nie jest pomocą publiczną. 
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Prawa własności intelektualnej 

Background 

Results 

Access Rights 

• To co wnosimy do projektu  
i jest potrzebne do jego 
realizacji 

• To co zostało wytworzone  
w projekcie 

• Sprzedaż wyników nie wpływa 
na dofinansowanie 

• Fair and Reasonable 
Conditions 

• Royalty Free 

Zasady dotyczące zarządzania IPR określone są w umowie konsorcjum (KE daje 
beneficjentom dużą swobodę), która reguluje także zasady dystrybuowania pieniędzy 
pomiędzy partnerami, zasady zarządzania konsorcjum, zasady zachowania poufności itp. 



Kryteria oceny wniosków 

Ocena formalna 
 
Ocena merytoryczna – dokonywana przez zewnętrznych 

ekspertów w odniesieniu do kryteriów: 
 Doskonałość (5 pkt.) 
 Wpływ (5 pkt.) 
 Jakość i efektywność implementacji (5 pkt.) 
 
 Dodatkowe kryteria oceny: 
 Wielkość budżetu dedykowana MŚP 
 Gender issues 
 Inne np. EU geographical coverage 
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Uczestnictwo polskich firm - najnowsze wyniki 

Opracowanie KPK na podstawie baz  eCORDA 
po 200 konkursach (v.4 z 26.02.2016 r.) 



Rodzaj projektu Uczestnictwo polskich 
przedsiębiorstw 

Dofinansowanie KE 
w mln Euro 

Projekty badawczo-innowacyjne (RIA) 67 18 

Projekty innowacyjne (IA) 27 6.6 

Instrument MŚP – Faza II 5 5.4 

Akcje wspierające (CSA) 25 2.1 

Akcje Marii Skłodowskiej-Curii 6 1.1  

Instrument MŚP – Faza I 26 1 

Akcje wspierające (CSA-SGA) 11 0.15 

Suma 167 35 mln Euro 

Uczestnictwo polskich firm - najnowsze wyniki 

Opracowanie KPK na podstawie baz  eCORDA po 200 konkursach (v.4 z 26.02.2016 r.) 



Polskie sukcesy – Duże Firmy 



Polskie sukcesy – Instrument MŚP 
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Horyzont 2020 – Polska na tle EU 

H2020 

Liczba 
uczestnictw 

we 
wnioskach 

Liczba uczestnictw we 
wnioskach 

skierowanych do 
finansowania 

Wskaźnik 
sukcesu 

[3/2] 

Dofinansowanie dla 
uczestników we 

wnioskach 
skierowanych do 

finansowania w mln 
EURO 

1 2 3 4 5 

Po 200 konkursach 
dane na dzień 

26.02.2016 
EU MS 231 551 30 617 13,22% 13 787,77 
PL 5 307 552 10,40% 142,34 

- 
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Dlaczego warto aplikować w Horyzoncie 2020? 

 
 wsparcie ze strony KE nie jest pomocą publiczną; 

 
 wysoki poziom dofinansowania realizowanych projektów 

(70 – 100%); 
 

  dostęp do najnowszych rozwiązań i wyników badań  
w danym sektorze; 
 

 wzrost rozpoznawalności i prestiż w kraju i za granicą; 
 

 sieć kontaktów za granicą; 
 

 



  
 
 
 
  

Na zwrócić szczególną uwagę przygotowując wnioski 
do Horyzontu 2020 (1)?  

 Innovation is an invention that sells – w przypadku projektów 
dotyczących komercjalizacji b. ważny jest model biznesowy; 

 NDA z każdym partnerem już na etapie przygotowania wniosku; 
 Umowa konsorcjum – prawa własności intelektualnej, prawa dostępu 

do rezultatów; 
  Określenie poziomu gotowości technologicznej (Technology Readiness 

Level); 
 Precyzyjnie zaplanować budżet, np.: koszty audytu (przy 

dofinansowaniu ponad 325 000 Euro kosztów bezpośrednich); 
 Dokładna analiza ryzyka skorelowana z budżetem projektu; Należy 

uwzględnić wszystkie kryteria oceny, także kryteria dodatkowe 
(budżet dla MŚP, gender); 



  
 
 
 
  

Na zwrócić szczególną uwagę przygotowując wnioski 
do Horyzontu 2020 (2)?  

 
 

 Osobno plan komunikacji (działania informacyjne o projekcie 
skierowane do otoczenia) i plan dot. rozpowszechniania rezultatów 
(dysseminacja, dotyczy prezentacji wyników projektu przede wszystkim 
dla środowiska); 

 Pomysł na projekt powinien wpisywać się w założenia konkursu; 
 Jakość konsorcjum projektowego – koordynator/ partner, 

doświadczenie; 
 Estetyka i układ wniosku – należy odnieść się do wszystkich punktów, 

tabele, wykresy; 
 Działania na poziomie międzynarodowym – włączanie się w 

Europejskie Platformy Technologiczne, stowarzyszenia itp. – 
definiujące agendy badawcze; 

 ….. 



Mały budżet 

Założony przez KE 
stopień sukcesu 

Duża 
konkurencja 

Miejsce PL w rankingu 
innowacyjności… 

Dlaczego jest tak trudno? 



 … spróbuj ponownie! 
 
Aplikacje składane po raz drugi mają średnio 2x wyższy wskaźnik 
sukcesu! 
 
 
 
 
  

Jeśli nie uda się za pierwszym razem… 



 

 Research & Innovation 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home 

 Participant portal 

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

 The European IPR Helpdesk : http://www.iprhelpdesk.eu/ 

 DESCA 2020 Model Consortium Agreement: http://www.desca-2020.eu/ 

 CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 

  H2020 Vademecum Section on Proposal Submission and Evaluation 

http://www.h2020.cz/files/pracna/H2020-Vademecum-Section-on-Proposal-Submission-and-Evaluation 

 KPK PB UE: http://kpk.gov.pl/ 

 

 

 

Więcej informacji 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY  

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  
 

 

Katarzyna Walczyk-Matuszyk 

kom. +48 795 112 955 
katarzyna.walczyk@kpk.gov.pl 

 

Zespół Innowacji 

Marta Krutel 

Karolina Horbaczewska 

Michał Duda 

sme@kpk.gov.pl  
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