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Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 
przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN

KPK do PR Horyzont 2020 

KPK do Euratom-Fission

• Koordynujemy Sieć KPK

• Koordynujemy sieć Euraxess

17 lat KPK PB UE 

Szkolenia/warsztaty

Konsultacje wniosków

Konferencje

Wsparcie w poszukiwaniu partnerów 

Dni informacyjne

Spotkania brokerskie

Mentoring  Współpraca między innymi z MNiSW, biuro PolSCA w Brukseli, KE.



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  ~ 77 mld €

Jeden program, łączący trzy oddzielne programy/inicjatywy:

Horyzont 2020



Horyzont 2020

HORIZON  2020: 

 To największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w UE 
– jego budżet to ponad 

77 mld EUR!
 Kluczowym zadaniem programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania 

INNOWACJI: 
od koncepcji naukowej, poprzez etapy badań  aż po wdrożenie nowych rozwiązań, 

produktów czy technologii. 

Horizon 2020



www.kpk.gov.pl

 Projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów 
z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych) 

 We wskazanych programach/działaniach/celach projekty składane przez 
indywidualnych naukowców (w H2020: cele szczegółowe: ERC, MSCA) 
lub indywidualne podmioty – np.  MŚP (Instrument MŚP)

 Projekty finansowane wyłaniane w drodze konkursów ogłaszanych 
przez KE

 Jakość  projektów oceniana przez niezależnych ekspertów

 Wymiar europejski projektu (European added value)

Ogólne zasady uczestnictwa 
w programie H2020



Struktura programu Horyzont 2020

Doskonałość w nauce
(EXCELLENT SCIENCE)

1. Europejska Rada ds. Badań 
Naukowych (ERC)

2. Przyszłe i powstające technologie 
(FET)

3. Działania „Marie Skłodowska-Curie” 
w zakresie umiejętności, szkoleń 
i rozwoju kariery naukowej

4. Europejska infrastruktura badawcza 
(w tym e-infrastruktura)

Wiodąca pozycja w przemyśle
(INDUSTRIAL LEADERSHIP)

1. Lider w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych 
(Leadership in enabling and
industrial technologies (LEITs)
ICT, mikro- i nanotechnologie, materiały i 
zaawansowane technologie produkcji i 
przetwarzania, biotechnologia, technologie 
kosmiczne

2. Dostęp do finansowania kapitałem 
wysokiego ryzyka

3. Innowacje w MŚP (instrument MSP)

Wyzwania społeczne
(SOCIETAL CHALLENGES)

1. ZDROWIE, zmiany demograficzne i dobrostan
2. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, zrównoważone 
rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód 
śródlądowych i bio-gospodarka
3. Bezpieczna, czysta i efektywna ENERGIA
4. Inteligentny, zielony TRANSPORT
5. Klimat, ŚRDOWISKO, efektywna gospodarka 
zasobami i surowcami
6. EUROPA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE –
innowacyjne społeczeństwa
7. BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA – ochrona 
wolności, bezpieczeństwo Europy i jej obywateli

Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii (EIT) Wspólne Centrum Badawcze (JRC) EURATOM

Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa
Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa



Creating Industrial Leadership and 
Competitive Frameworks

 Leadership in enabling and industrial technologies
 ICT
Nanotech., Materials, Manuf. and Processing 
Biotechnology
Space

 Access to risk finance 
 Innovation in SMEs

Excellence in the Science Base
 Frontier research (ERC)
 Future and Emerging Technologies (FET)
 Skills and career development (Marie Curie)
 Research infrastructures

Shared objectives and principles 

Common rules, toolkit of funding schemes

Europe 2020 priorities

European Research Area

Simplified access

International cooperation

Dissemination & knowledge tranfer

Tackling Societal Challenges
 Health, demographic change and wellbeing

 Food security, sustainable agriculture and

the bio-based economy

 Secure, clean and efficient energy

 Smart, green and integrated transport

 Climate action, resource efficiency and raw 

materials

 Inclusive, innovative and reflective societies

 Secure Societies

ICT
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Możliwości dla ICT 
w programie H2020 



Typ projektu 
(Type of Action)

Wys. 
dofinansowania

KE

Typowy 
czas 

trwania 
projektu

Wymagana minimalna  ilość 
partnerów

DZIAŁANIA BADAWCZO-
INNOWACYJNE
(Research & Innovation
Action)

RIA do 100 % 36-48 mies. ≥ 3 parterów z 3 różnych jednostek  z 3  
różnych krajów członkowskich lub/i 
stowarzyszonych 

DZIAŁANIA 
INNOWACYJNE
(Innovation Action) 

IA do 70%
(org. non-profit: 

100%).

30-36 mies. ≥ 3 partnerów z 3 różnych jednostek  z 3  
różnych krajów członkowskich lub/i 
stowarzyszonych

DZIAŁANIA 
KOORDYNACYJNE 
I WSPIERAJĄCE
(Coordination and 
Support Action)

CSA do 100 % 12-30 mies. 1 partner  z kraju członkowskiego  lub/i 
stowarzyszonego

Główne rodzaje grantów w programie H2020



Główne rodzaje grantów w programie H2020

Typ projektu 
(Type of Action)

Wys. 
dofinansowania

KE

Wymagana minimalna  ilość 
partnerów

ERC Grants do 100 % 1 podmiot

Marie Skłodowska Curie 
Actions (MSCA)

do 100% - w zależności od rodzaju akcji 
- ► patrz dokumenty konkursowe 



D. Types of action: specific provisions and funding rates 

General Annexes

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-
wp1617-annex-ga_en.pdf

Typy projektów



Główne rodzaje grantów KE (1)

Research and Innovation Actions (RIA)

 Projekty  badawcze i innowacyjne prowadzone są przez międzynarodowe konsorcja, 
których celem jest stworzenie nowej wiedzy, technologii, produktów, demonstracji, 
walidacji prototypu na małą skalę laboratoryjną. Projekty mogą zawierać też elementy 
demonstracyjne lub pilotażowe.

 Dofinansowanie dla wszystkich uczestników i wszystkich działań: 100%.

 Liczba partnerów: min. 3 partnerów.

DZIAŁANIA BADAWCZO-INNOWACYJNE 



Główne rodzaje grantów KE (2)

Innovation Actions (IA)

 Projekty innowacyjne składają się z działań nastawionych bezpośrednio na plany 
produkcyjne i/lub projektowanie nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, 
procesów lub usług. Projekty mogą zawierać elementy prototypowania, testowania, 
demonstracji lub pilotażu produktu na dużą skalę, przed wprowadzeniem na rynek. 
Ponadto projekty te mogą zakładać również realizację działań badawczych lub 
rozwojowych.

 Dofinansowanie do 70% (org. non-profit: 100%).

 Liczba partnerów: min. 3 partnerów.

DZIAŁANIA INNOWACYJNE 



Formularze: PROJEKTY RIA oraz IA

DZIAŁANIA BADAWCZO-INNOWACYJNE i DZIAŁANIA INNOWACYJNE

 Research and Innovation Actions (RIA)

 Innovation Actions (IA)

 Liczba stron we wniosku: ok. 70 stron

FORMULARZE (RIA, IA)

FORMULARZE 



Główne rodzaje grantów KE (3)

Coordination and Support Actions (CSA)

 Celem tych akcji jest promowanie współpracy oraz koordynowanie działań badawczych, 
innowacyjnych lub politycznych; w ich zakres wchodzi definiowanie, organizowanie i 
zarządzanie wspólnymi inicjatywami oraz takie działania jak konferencje, spotkania, studia, 
wymiana personelu, upowszechnianie dobrych praktyk, tworzenie wspólnych systemów 
informacyjnych i grup eksperckich.

 Finansowanie dla wszystkich uczestników i wszystkich działań: 100%.

 Liczba partnerów: min. 1 uczestnik.

DZIAŁANIA KOORDYNACYJNE I WSPIERAJĄCE 



Formularze – PROJEKTY CSA

DZIAŁANIA KOORDYNACYJNO-WSPIERAJĄCE

 Liczba stron we wniosku: ok. 50 stron

FORMULARZE (CSA)

FORMULARZE 



Typ projektu (Type of Action) Wymagana minimalna  ilość partnerów

Instrument MŚP
SME Instrument

SME 1 SME z kraju członkowskiego lub/i stowarzyszonego  

SZYBKA SCIEŻKA DO INNOWACJI
(Fast Track to Innovation Pilot)

FTI ≥ 3 partnerów z 3 różnych jednostek z 3  różnych 
krajów członkowskich lub/i stowarzyszonych ≤  5 
partnerów z 5 różnych krajów członkowskich lub/i 
stowarzyszonychPILOTAŻ ► 2015/2016

Działania specyficzne w programie H2020



INSTRUMENT MŚP 

SME Instrument

 Instrument MŚP został uruchomiony w ramach „Horyzontu 2020”, aby wspomóc innowacyjne 
małe i średnie przedsiębiorstwa w przekształcaniu wypracowanych w laboratoriach rozwiązań w 
produkty i usługi gotowe do wprowadzenia na rynek. 
O finansowanie ze środków tego instrumentu mogą ubiegać się MŚP z państw członkowskich 
UE lub krajów stowarzyszonych z programem „Horyzont 2020”. 
O wsparcie firma może aplikować indywidualnie, albo w konsorcjum. 
Instrument MŚP składa się z 3 faz. 

 Finansuje innowacyjne pomysły znajdujące się w fazie rozwojowej, dla których został wykonany 
wczesny prototyp lub przeprowadzono testy w środowisku zbliżonym do rzeczywistego.

 Liczba partnerów: min. 1 uczestnik.

Działania specyficzne w programie H2020 (1.1)



© EURO-FUNDING ADVISORY 

SME Instrument 
 Wsparcie dla MŚP intensywnie korzystających z badań naukowych.
 Zwiększenie zdolności MŚP pod względem innowacji.
 Wsparcie innowacji rynkowych.

Wkład: Idea/Koncept
(wniosek 10 stron)

Działania w ramach projektu:

 Studium wykonalności

 Ocena ryzyka

 Prawa własności intelektualnej

 Poszukiwanie partnerów

 Pilotaż

Rezultat: Biznes plan do Fazy II

Warunki: 6  miesięcy, 
ryczałt 50 000 €

Wkład: Biznes plan do fazy II + 
opis działań – 30 stron

Działania w ramach projektu:

 Prototyp, testowanie

 Akcje pilotażowe

 Miniaturyzacja

 Skalowanie

 Replikacja

Rezultat: Pierwszy plan komerc. 

Warunki: 12-24 miesiące, 
refundacja 1-2,5 mln €

Działania:

 Certyfikat jakości

 Ułatwienie dostępu do 
finansowania kapitałem 
prywatnym

 Wsparcie (szkolenia, 
networking, zarządzanie 
prawami własności 
intelektualnej etc.)

Brak bezpośredniego finansowania

Faza 1: Koncepcja i ocena 
wykonalności

Faza 3: Komercjalizacja
Faza 2: działania 

demonstracyjne, replikacja

Działania specyficzne w programie H2020 (1.2)



 Wspiera innowacyjne projekty z WYSOKIM potencjałem rynkowym. 

 Celem jest SZYBKIE wprowadzenie innowacji na rynek.

 Projekty w dowolnej dziedzinie z zakresu Horyzontu 2020 – bez wskazanych odgórnie tematów –
bottom-up approach:

 Projekty mogą być zgłaszane do tematów wpisujących się w każdy temat 
w ramach dwóch filarów programu H2020: 

Wiodąca pozycja w przemyśle
(INDUSTRIAL LEADERSHIP)

Wyzwania społeczne
(SOCIETAL CHALLENGES)

Działania specyficzne w programie H2020 (2.1)

FAST TRACK TO INNOVATION (FTI) 



Projekty dofinansowane na poziomie 70% kosztów kwalifikowalnych, 
co ma stanowić od 1 do 3 mln euro.

Projekty powinny dotyczyć istniejących i dojrzałych technologii plasujących się min. na poziomie 6. w 
skali gotowości technologicznej – TLR, tj. dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do 
rzeczywistych.

Partnerzy: małe konsorcja (3–5 podmiotów), znaczący udział przedsiębiorstw:

 Koordynator musi pochodzić z przemysłu

 min. 2 partnerów z przemysłu w konsorcjum składającym się z 3-4 partnerów;

 3 partnerów z przemysłu w przypadku konsorcjum składającego się z 5 partnerów;

 60% budżetu projektu ma być przeznaczone dla partnerów z przemysłu.

FAST TRACK TO INNOVATION (FTI) 

Działania specyficzne w programie H2020 (2.2)



Konsorcja



Projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3
różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych

CO NAJMNIEJ
Partner 

kraj
Partner 

kraj
Partner 

kraj 

Konsorcja



 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 i terytoria zamorskie krajów członkowskich (Overseas Countries and Territories
linked to the Member States)

 Kraje stowarzyszone z programem H2020
Albania, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Owcze,  Macedonia, Islandia, Izrael, 
Mołdawia, Czarnogóra, Norwegia, Serbia ,Turcja, Szwajcaria (częściowe 
stowarzyszenie, więcej informacji), Ukraina

 Kraje trzecie
Funding of applicants from non-EU countries & international organisations

Które kraje mogą uczestniczyć?



Następujące kraje mogą uczestniczyć i są uprawnione do finansowania:

The following countries, except where this is explicitly excluded in the call text:

Które kraje mogą uczestniczyć?



International Cooperation Countries

ANNEX A. of the Horizon 2020 Work Programmes
List of countries, and applicable rules for funding

Które kraje mogą uczestniczyć?



USA, Kanada, Australia, Japonia, Brazylia, Rosja, Indie Chiny, Meksyk itd. –
uczestnictwo bez finansowania, chyba, że:

Możliwość finansowania określono w Programie Pracy

Uczestnictwo uważa się za istotne dla realizacji działania przez 
Komisję lub odpowiedni organ finansujący         

- Wyjątkowe kompetencje

- Dostęp do odpowiedniej infrastruktury badawczej lub danych

- Dostęp do odpowiedniego środowiska naturalnego

Takie finansowanie przewidziano w dwustronnej umowie 
między UE a państwem trzecim

Które kraje mogą uczestniczyć?



www.kpk.gov.pl
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Ocena wniosków 



Kryteria oceny wniosków

DOSKONAŁOŚĆ: przełomowy charakter badań (np. ponad istniejącą wiedzę beyond the state-
of-the-art (SOTA), nowatorskie podejście, rozwiązanie problemu; podejście interdyscyplinarne.

ODDZIAŁYWANIE: przewidywane skutki wymienione w Programie Pracy w ramach danego 
tematu; poprawa zdolności do wykorzystania nowej wiedzy; wzmocnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw poprzez rozwój innowacji spełniających zapotrzebowanie rynku europejskiego i 
światowego; skuteczność proponowanych środków komunikacji; rozpowszechnienie i 
wykorzystanie wyników projektów (odbiorcy); zarządzanie prawami własności intelektualnej.

JAKOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ REALIZACJI: spójność i skuteczność/ efektywność planu pracy; 
kompetencje, doświadczenia partnerów, komplementarność konsorcjum; struktury i procedury 
zarządzania, jasność podejmowania decyzji, zarządzanie ryzykiem. 

max.
5 p.

max.
5 p.

max.
5 p.



Ocena

0

1

2

3

4

The proposal fails to address the criterion or cannot be assessed due 
to missing or incomplete information. 

Poor. The criterion is inadequately addressed, or there are serious 
inherent weaknesses. 

Fair. The proposal broadly addresses the criterion, but there are 
significant weaknesses. 

Good. The proposal addresses the criterion well, but a number of 
shortcomings are present. 

Very Good. The proposal addresses the criterion very well, but a small 
number of shortcomings are present. 

5 Excellent. The proposal successfully addresses all relevant aspects of 
the criterion; any shortcomings are minor. 



Kryteria oceny wniosków

 Kryteria oceny zawarte są w 
przewodnikach:

 Projekty RIA, IA, CSA

 Projekty SME instrument



Wszystko co powinniśmy wiedzieć o programie Horyzont 2020

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



Participant Portal 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding

/reference_docs.html



Wzory wniosków  2016/2017

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto
p/en/funding/reference_docs.html#h2020-call_ptef-pt

Programy Pracy 2016/2017

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/f
unding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-
2016-17
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Program Pracy – Work Programme

 Każdy obszar tematyczny (np. Transport, Zdrowie, 
Energia, Bezpieczeństwo, Przestrzeń kosmiczna itp.) ma 
odrębny Program Pracy (Work Programme - WP)

 WP, to dokument, w którym znajdziemy szczegółowe 
opisy tematów i wymogi dot. oczekiwanych rezultatów 
projektów

 Czasami określa dodatkowe szczegóły dot. danego 
tematu, np. typ partnerów, wielkość konsorcjum, 
dodatkowe kryteria oceny, TRL, itp.

 Określa kraje trzecie uprawnione do otrzymania 
dofinansowania

 Określa typ działania (rodzaj projektu) dla danego 
tematu



Poszukiwanie partnerów

Projekt Ideal-ist: http://www.ideal-ist.eu



Poszukiwanie partnerów

ICT Proposers Day 2016 – Bratislava (26-27 September 2016)
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2016/agenda.cfm



Poszukiwanie partnerów

ICT Proposers Day 2016 – Bratislava (26-27 September 2016)
Face2Face meetings
https://www.b2match.eu/ictproposersday2016/participants



Ogłoszenia



Zostań ewaluatorem oceniającym projekty do H2020

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

Zaproszenie do rejestracji 
w bazie ekspertów
(Call for Expression of 
Interest for new experts 
for H2020)

Role: 
Evaluator, rapporteur, 
quality support, 
independent observer; 
also project reviewer



Urzędnicy KE wybierają  (oceniających wnioski) z tej bazy. 

 Wymogi: wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie oraz znajomość języka angielskiego;

 Udział w ocenie jest sprawą indywidualną (prywatną) każdego eksperta =  nie trzeba mieć 
"namaszczenia" swojego pracodawcy;

 Udział w ocenie to doskonała szkoła pisania projektów: zaoszczędza czas na przygotowanie 
własnego wniosku i zwiększa szanse sukcesu;

 Honorarium - 450 euro/dzień, refundację kosztów podróży, dietę dzienną - 149 euro.

Baza ekspertów, do której mogą wpisywać się osoby indywidualnie 
lub  nominowane przez  instytucje macierzystą

Nabór ekspertów – ewaluatorów projektów w H2020



Public stakeholder consultation 
– interim evaluation of Horizon 2020

https://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm



Consultation on Next Generation Internet

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/consultation-next-generation-internet



Prace nad ICT-LEIT WP (2018-2020)

Zaproszenie do włączenia się w prace nieformalnych 
Grup referencyjnych

November 2016 – 3Q 2017: preparation of WP2018-20

• Jan-Sept 2017: development of WP
• Autumn 2017: adoption and publication of the WP



Dlaczego Horyzont 2020?

 Korzystne dofinansowanie – do 100% budżetu projektu

 Na początku projektu otrzymujemy zaliczkę na pierwszy etap realizacji 
projektu

 Możliwość współpracy z najlepszymi europejskimi centrami badawczymi, 
uczelniami wyższymi, a także przedsiębiorstwami

 Uproszczone rozliczanie projektów 

 Przyjazny dla użytkownika portal uczestników projektów –
Participants Portal



Więcej informacji



Więcej informacji o programie H2020

Horizon2020 web site
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020

Participants portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal

H2020 Helpdesk, including FAQ
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

National Contact Points
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national
_contact_points.html



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY 
PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

Małgorzata Szołucha
kom. +48 664 032 128

malgorzata.szolucha@kpk.gov.pl

Dziękuję za uwagę


