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Możliwości finansowania projektów kosmicznych 
 z programu HORYZONT 2020 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, 21.09.2016 r.    
 

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE 
i/lub Ministerstwa , Agendy RP oraz KPK PB UE w Warszawie 
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Plan prezentacji 

 

 Oferta  Regionalnego Punktu Kontaktowego 
Programów Ramowych UE regionu Północ 
działającego przy Politechnice Gdańskiej  

 Program Ramowy UE HORYZONT 2020 –
założenia programu, zasady uczestnictwa, 
struktura, źródła informacji – strony www 
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RPK Region Północ - RPK Gdańsk 

 
 Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Programów Ramowych UE 

funkcjonuje od 1999 roku przy Politechnice Gdańskiej 
 

 Od 2007 do 2013 roku działalność RPK  dotyczyła 7. Programu 
Ramowego UE 

 
 Od 2014 roku, decyzją MNiSW, RPK pełni funkcje punktu 

kontaktowego w Programie Ramowym UE HORYZONT 2020 
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RPK Gdańsk  

 
 Cel działania RPK  Gdańsk: 
 Zwiększenie uczestnictwa polskich zespołów w     
 programach ramowych Unii Europejskiej 

 
 Obszar działania to województwa: 
 - pomorskie  
 - kujawsko-pomorskie 
 

 
 4 



www.rpkgdansk.pl 

RPK Gdańsk  

 Zakres działalności:  
 - informacyjna 
  - promocyjna  
 - szkoleniowa 
 - mentoringowa  
 - konsultacyjna 7. PR UE i H2020 
 - doradcza dla programu  7. PR UE i H2020 
  
 „Zdobycie grantu to dopiero początek drogi do sukcesu w H2020. O sukcesie 

możemy mówić dopiero po zrealizowaniu projektu i jego rozliczeniu, a właściwie 
po pozytywnym wyniku audytu KE” – minister MNiSW prof. Lena Kolarska-
Bobińska,  

 źródło: http://www.nauka.gov.pl/ akutalności, „Ruszył cykl konferencji…” Warszawa, dnia 29.10. 2014 roku 
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Personel RPK Gdańsk 

       Renata Downar-Zapolska 
- Kierownik RPK, LEAR na PG, konsultant H2020 

filarów: Exellent Science (Doskonała Baza 
Naukowa), Societal Challenges (Wyzwania 
Społeczne), Science with and for Society, 
zagadnień finansowych 

 
       Magdalena Urbanowicz 
- Konsultant  H2020 filaru: Industrial 

Leadership (Wiodąca pozycja w przemyśle), 
Spreading Excellence and Widening 
Participation,  zasad uczestnictwa w H2020 
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Personel RPK Gdańsk 

      Małgorzata Romanowska 
- Konsultant H2020 filaru: Societal 

Challenges (Wyzwania Społeczne), 
zagadnień finansowych oraz zasad 
uczestnictwa w programie H2020 
 

      Joanna Kłosińska 
- Zagadnienia informacyjne i promocyjne 

dotyczące H2020 i RPK Gdańsk, 
działalność administracyjno-organizacyjna 
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Współpraca 

 RPK Gdańsk współpracuje z ekspertami zewnętrznymi w 
zakresie: 

 

- zarządzania projektami międzynarodowymi 
- ewaluacji wniosków do programów ramowych UE 
- audytu finansowego projektów 
- ochrony własności intelektualnej w projektach 
- ochrony patentowej  
- zarządzania ryzykiem w projektach 
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Kontakt 

  
  
 
 
 
 

Regionalny Punkt Kontaktowy  
Programów Ramowych UE 

 
https://www.facebook.com/RPKGdansk 

www.rpkgdansk.pl 
 

Politechnika Gdańska 
ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk  
Gmach B, pokój 401 

https://www.facebook.com/RPKGdansk
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Sieć Regionalnych Punktów Kontaktowych w Polsce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RPK Gdańsk PR UE działa w ramach Sieci Punktów 
Kontaktowych Programów Ramowych UE – SIEĆ KPK 
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Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE 
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www.kpk.gov.pl 
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Od 7. PR  UE do HORYZONT-u 2020 

 Program Ramowy UE HORYZONT 2020 jest obecnie 
największym mechanizmem Unii Europejskiej finansującym 
badania naukowe i rozwój technologiczny w Europie w latach 
2014 – 2020.  
 

  Program Ramowy UE HORYZONT 2020  jest skierowany 
do jednostek naukowych prowadzących badania i 
opracowujących nowe rozwiązania, osób zainteresowanych 
projektami indywidualnymi oraz przedsiębiorstw (zwłaszcza 
małych i średnich – MŚP), których udział jest bardzo często 
warunkiem dofinansowania projektu.  
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Programy Ramowe (PR) UE i ich budżet w 
latach 1984 - 2020  

 
PROGRAMY RAMOWE WE 1984 - 2020 
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       Program Ramowy UE  (2014 – 2020) 

HORYZONT 2020 
Jest kluczowym narzędziem wykorzystywanym do 
realizacji inicjatywy przewodniej „Unia Innowacji”, 
którego priorytety zgodne z priorytetami strategii 
„Europa 2020”. 
 
Skupia wszystkie istniejąca fundusze unijne na badania 
naukowe i innowację, w tym:  
Programy Ramowe (8.PR UE),  
Program na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) 
Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 
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Formalne zasady uczestnictwa 
 w Programie Ramowym UE HORYZONT 

2020 
 

 Projekty są wyłaniane w konkursach ogłaszanych przez Komisję 
Europejską, publikowanych na Participant Portal-u 
 

 Wnioski projektowe przygotowywane są w języku angielskim i 
oceniane są przez niezależnych ekspertów z krajów UE 
 

 Projekty muszą mieć wymiar europejski (European added value) 

 Podstawowe kryteria oceny to: 
 Exellence (tylko dla grantów ERC) 
 Impact (zwiększenie znaczenia tego kryterium!) 
 Implementation 
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Formalne zasady uczestnictwa 

 Projekty realizowane przez konsorcja złożone z co 
najmniej trzech partnerów z trzech różnych państw 
członkowskich UE i/lub stowarzyszonych        

 
 WYJĄTKI: Projekty realizowane przez 1 podmiot 

prawny mający siedzibę w państwie członkowskim i/lub 
stowarzyszonym: 
 Badania o charakterze pionierskim (ERC) 
 Działania adresowane do innowacyjnych w skali Europy MSP 
 Działania koordynacyjne i wspierające (CSA) 
 Działania w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie 
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Formalne zasady uczestnictwa 

 Uczestnikiem (beneficjentem) projektu H2020 mogą być 
wszelkiego rodzaju podmioty prawne, w tym:  

  uczelnie wyższe, jednostki badawcze,  
  jednostki przemysłowe (instytucje for-profit), 
  fundacje (instytucje non-profit), stowarzyszenia  
  oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 
    
 Uczestnik projektu (beneficjent)  może pełnić rolę koordynatora 

projektu lub partnera w projekcie. 
 
 Uczestnik (beneficjent) musi zarejestrować się na Participant 

Portalu w celu otrzymanie numeru PIC (Participant Identification 
Code) 
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Rodzaje projektów 

 W Horyzoncie 2020 wyszczególniono główne typy 
projektów: 
 Badawczo-innowacyjne 
 Innowacyjne 
 Akcje koordynacyjne i wspierające 
 Instrumenty dedykowane MŚP 

 
 Osobną grupę stanowią projekty w ramach filaru Excellent 

Science:  
  Granty European Research Council oraz   
  Akcje Marie Skłodowska-Curie 
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Rodzaje projektów (type of actions) 

Projekty badawczo-innowacyjne  
 
Działania badawcze: mogą obejmować badania 
podstawowe i stosowane, rozwijanie technologii, 
testowania i walidację na prototypach w laboratorium  
lub otoczeniu symulowanym (na małą skalę) 

 
 
Type of action: Research and Innovation actions (RIA) 
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Rodzaje projektów (type of actions) 

Projekty Innowacyjne 
 
 Działania innowacyjne: mogą obejmować 
 przygotowanie prototypów, testowanie, 
 demonstrację, projekty pilotażowe, walidację 
 produktów na dużą skalę, powielanie rynkowe itp. 
 
 
 Type of action: Innovation actions (IA) 
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Rodzaje projektów (type of actions) 

Akcje koordynacyjne i wspierające 
 

 Działania koordynacyjne i wspierające: obejmujące 
standaryzację, upowszechnianie, koordynację, 
tworzenie sieci kontaktów itp. 

 
 
Type of action: Coordination and support actions (CSA) 
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Rodzaje projektów (type of actions) 

Instrumenty dedykowane MŚP 
 Skierowany jest do podmiotów z sektora MŚP, które wykazują 

wysoki potencjał do wzrostu, mają innowacyjną technologię, 
produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek 
europejski i globalny.  

 Zaproponowane innowacyjne rozwiązanie powinno 
adresować konkretny problem lub lukę na rynku.  

 Aplikować mogą zarówno pojedyncze MŚP, ale także możliwe 
są konsorcja narodowe lub międzynarodowe, które składają 
się z MŚP 

 Type of action: SME Instrument 
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Rodzaje projektów (type of actions) 

Instrument dedykowany MŚP  
 Wsparcie finansowe oferowane w zakresie instrumentu ma 

umożliwić skuteczną komercjalizację tego rozwiązania na rynku 
europejskim, poprzez: 

 
– weryfikację komercyjną i technologiczną (Faza I) 
–  doprowadzenie technologii do momentu, kiedy będzie 

gotowa do wdrożenia (Faza II)  
–  opiekę ze strony ekspertów (Faza III) 

 
 Wnioski projektowe w Fazie I i II instrumentu należy składać w 

określonych obszarach tematycznych 
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KTÓRE KRAJE MOGĄ UCZESTNICZYĆ? 
 
 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, Szwajcaria, 
Serbia, Turcja, i inne (w trakcie podpisywania umów) 
 
 Kraje Trzecie (wszystkie inne) 
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FINANSOWANIE AUTOMATYCZNE: 
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MS/AC 
• Podmioty prawne mające siedzibę w 

państwie członkowskim lub stowarzyszonym 

TC 

• Podmioty prawne mające siedzibę w kraju 
trzecim wymienionym w programie pracy 

•  (z listy ICPC usunięto BRIC i Meksyk) 

Formalne zasady uczestnictwa 
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Formalne zasady uczestnictwa 

 Participant Portal (Portal Uczestnika) jako jedyny punkt 
dostępu dla wszystkich uczestników od opublikowania 
zaproszeń do składania wniosków projektowych, od 
złożenia wniosku poprzez etap realizacji 

 
 Elektroniczna forma podpisywania: 
 Umowy grantowej 
 Zmian do umowy grantowej 
 Sprawozdań finansowych i raportów technicznych 
 

 Obowiązek umieszczania informacji o uzyskaniu wsparcia 
finansowego z UE oraz emblematu UE 
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Struktura HORYZONT 2020 

 
                    Trzy filary HORYZONTU 2020 

 

Doskonała baza naukowa (Excellent Science) 

Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial Leadership) 

Wyzwania społeczne (Societal Challenges) 
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Cel:  Podniesienie poziomu doskonałości europejskiej bazy 
 naukowej w celu zapewnienia długoterminowej 
 konkurencyjności Europy 
 
Umożliwi to: 
 Wspieranie najbardziej uzdolnionych i twórczych osób i ich zespołów 

przez Europejską  Radę ds. Badań Naukowych; 
 Finansowanie współpracy badawczej poprzez wspieranie przyszłych i 

nowych technologii (FET); 
 Zapewnienie naukowcom możliwości rozwoju kariery poprzez 

Działania (Akcje)Marii Skłodowskiej-Curie; 
 Zapewnienie Europie światowej klasy infrastruktury badawczej 

dostępnej dla wszystkich badaczy w Europie. 

 

Doskonała baza naukowa 
 (Excellent Science) 

Oddolne tematy: Bottom-up 
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Cel:   Poprawa atrakcyjności Europy jako miejsca na 
 inwestycje w zakresie badań naukowych i innowacji. 
 Wsparcie innowacyjnych MŚP, zmaksymalizowanie 
 potencjału wzrostu europejskich przedsiębiorstw. 
 
Umożliwi to: 
 Osiągnięcie wiodącej pozycji w zakresie technologii 

prorozwojowych i przemysłowych, dzięki wsparciu dla:  
 - technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 
 - nanotechnologii 
 - badań kosmicznych; 
 Ułatwienie dostępu do instrumentów finansowego ryzyka; 
 Zapewnienie ogólnounijnego wsparcie dla innowacyjnych MŚP 

 

Wiodąca pozycja w przemyśle  
(Industrial Leadership) 
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Cel:  Odzwierciedlenie priorytetów politycznych strategii „Europa 
 2020”.  Działania od etapu badań do wprowadzenia na rynek 
 związane z innowacjami, takie jak pilotaż, demonstracja,  poligony 
 doświadczalne.  
 
Finansowanie skupi się na następujących priorytetach - działaniach: 
 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 – innowacyjne, otwarte 

społeczeństwo. 
 Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i 

jej obywateli 
 

 

Wyzwania społeczne  
(Societal Challenges) 
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Działania horyzontalne w H2020 

Spreading Excellence and Widening Participation 
 
Joint Research Centre (JRC) 
 

EURATOM 
 

European Institute of Innovation and Technology  
 
Science with and for Society 
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HORYZONT 2020 

Science with and for Society 
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Przydatne linki 

 
http://www.rpkgdansk.pl/  - RPK PR UE Gdańsk 
http://www.kpk.gov.pl/ - KPK PB UE Warszawa 
http://www.nauka.gov.pl/ - MNiSW 
 
 
http://cordis.europa.eu/ - Wspólnotowy Serwis Informacyjny   

                    Badań i Rozwoju 
http://ec.europa.eu/research/ - Research on Europe 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon/2020/ - HORYZONT 2020 
 
 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ -  
    Portal  Uczestnika (Participant Portal) 
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http://cordis.europa.eu/ 
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Informacje o konkursach w H2020 
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Informacje o konkursach w H2020 



www.rpkgdansk.pl 

Dziękuję za uwagę 
 

40 

Renata Downar-Zapolska 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 

 

Politechnika Gdańska  

ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

 
Tel./Fax. + 48  58  347  24  12 
Pokój 401 Gmach B  
proeuro@pg.gda.pl  
rdzap@pg.gda.pl  
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https://www.facebook.com/RPKGdansk 

 

mailto:proeuro@pg.gda.pl
mailto:rdzap@pg.gda.pl
http://www.rpkgdansk.pl/
https://www.facebook.com/RPKGdansk

	Możliwości finansowania� projektów kosmicznych �z programu HORYZONT 2020 
	Plan prezentacji
	Slide Number 3
	RPK Gdańsk 
	RPK Gdańsk 
	Personel RPK Gdańsk
	Personel RPK Gdańsk
	Współpraca
	Kontakt
	Sieć Regionalnych Punktów Kontaktowych w Polsce
	Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE
	�www.kpk.gov.pl�
	www.kpk.gov.pl
	�Od 7. PR  UE do HORYZONT-u 2020
	�PROGRAMY RAMOWE WE 1984 - 2020
	       Program Ramowy UE  (2014 – 2020)
	Formalne zasady uczestnictwa� w Programie Ramowym UE HORYZONT 2020�
	Formalne zasady uczestnictwa
	Formalne zasady uczestnictwa
	Rodzaje projektów
	Rodzaje projektów (type of actions)
	Rodzaje projektów (type of actions)
	Rodzaje projektów (type of actions)
	Rodzaje projektów (type of actions)
	Rodzaje projektów (type of actions)
	Formalne zasady uczestnictwa
	Formalne zasady uczestnictwa
	Formalne zasady uczestnictwa
	Struktura HORYZONT 2020
	�Doskonała baza naukowa� (Excellent Science)
	�Wiodąca pozycja w przemyśle �(Industrial Leadership)
	�Wyzwania społeczne �(Societal Challenges)
	Działania horyzontalne w H2020
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Przydatne linki
	http://cordis.europa.eu/
	Informacje o konkursach w H2020
	Informacje o konkursach w H2020
	Dziękuję za uwagę�

