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Horyzont 2020

Program Ramowy UE 

w zakresie badań naukowych i innowacji

(2014-2020)

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub 

KPK, Ministerstwa oraz Agendy RP



Plan prezentacji

• Przedstawienie programu Horyzont 2020

• Zasady udziału 

• Elementy budżetu
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Horyzont 2020

• jest instrumentem finansowym realizacji inicjatywy Unia innowacji Strategii Europa 2020, której 
celem jest zapewnienie konkurencyjności Europy na świecie.

• Ma wynieść naukę w Europie na poziom światowy, usunąć bariery innowacji i ułatwić 
współpracę sektora publicznego i prywatnego zakresie innowacji

• Ma wspierać inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost 
gospodarczy i wzrost zatrudnienia.

• Silniejszy akcent na innowacje - od badań do rynku, wszelkie formy innowacji

• Nacisk na wyzwania społeczne

• Uproszczony dostęp dla wszystkich uprawnionych (przedsiębiorstw, uczelni, instytucji) we 
wszystkich krajach UE i poza nią.

• Wielodyscyplinarne podejście
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Doskonalenie Bazy 
Naukowej

Wiodąca pozycja w 
przemyśle

Wyzwania społeczne

Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii EIT 2, 383 mld EUR 

Wspólne Centrum Badawcze 
JRC 1, 8557 mld EUR 

Nauka z udziałem społeczeństwa 
i dla społeczeństwa 444,9 mln 
EUR

Upowszechnianie doskonałości
i zapewnianie szerszego 

uczestnictwa 816,5 mln EUR

3 główne filary

2 Cele szczegółowe:Finansowane również:

Partnerstwa publiczno-prywatne 7,3 mld EUR

Badania jądrowe dla wszystkich 
obywateli 1,665 mld EUR

Struktura
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Doskonalenie Bazy Naukowej (24, 2321 mld €)

�Działania Europejskiej Rady Naukowej (13, 0948)

Pionierskie badania prowadzone przez najlepsze zespoły indywidualne 

�Przyszłe i powstające technologie (2,5854)

interdyscyplinarne projektów, które odniosą najlepszy skutek łącząc potencjał z różnych 
dziedzin nauki w celu otwarcia nowych dziedzin innowacji

�Działania Marii Skłodowskiej Curie (6,1623)

Możliwość doskonalenia zawodowego i rozwoju kariery naukowców - mobilność

�Światowej klasy infrastruktura (2,3896)

Zapewnienie dostępu do światowej klasy infrastruktur, w tym: działania integracyjne – bezpłatny 
dostęp do infrastruktur (projekt na pobyt od 1tyg. do 3 miesięcy, pokrycie kosztów: badań, podróży, 
pobytu, dostępu do infrastruktury), bezpłatny dostęp do e-Infrastruktur, projektowanie infrastruktur, 
budowa nowych infrastruktur
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Wiodąca rola w przemyśle (16, 4665 mld €)

�Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych (13, 
035)

�Dostęp do finansowania ryzyka (2,8423)

�Innowacje w MŚP (0,5892)
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Wyzwania społeczne (28 629,6 mln €)

Bezpieczne społeczeństwa

Integracyjne innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa

7,2567

3,7077

5,6881

6,1494

2,9565

1,2585

1,6127



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



Zasady udziału w programie Horyzont 2020
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� w projektach mogą brać udział osoby prawne 

� oraz osoby fizyczne powołane na mocy prawa krajowego obowiązującego w miejscu ich 

siedziby, na mocy prawa wspólnotowego lub prawa międzynarodowego 

Czyli:  uczelnie wyższe, organizacje badawcze, przedsiębiorstwa,  MŚP, organizacje 

międzynarodowe, instytucje publiczne, fundacje)

Kto może uczestniczyć w Horizon 2020?



KWALIFIKOWANIE DO FINANSOWANIA

AUTOMATYCZNIE

• Podmioty prawne mające siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym;

• Podmioty prawne mające siedzibę w państwie trzecim określonym w programie pracy (z listy 
ICPC usunięto BRIC i Meksyk).
ICPC - International Cooperation Partner Countries - Kraje Współpracy Międzynarodowej o niskim i średnim dochodzie 

WARUNKOWO
• Możliwość finansowania określono w Programie Pracy;

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

• Takie finansowanie przewidziano w dwustronnej umowie między UE a państwem trzecim (np. 
Health – NIH).



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, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Macedonia, Islandia, Izrael, Mołdawia, 
Czarnogóra, Norwegia, Serbia ,Tunezjaa, Turcja, Ukraina, Wyspy Owcze

Szwajcaria (częściowo, ale umowa wygasa 31.12.2016)

� Kraje trzecie (wszystkie inne)
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RODZAJE PROJEKTÓW
• Granty:

� Research and innovation action - RIA - badawczo – innowacyjne 
cel: stworzenie nowej wiedzy, technologii, produktów, demonstracji, walidacji prototypu na małą skalę laboratoryjną; 
zawierają elementy demonstracyjne lub pilotażowe; 36-48 miesięcy 

� Innovation action - IA – innowacyjne
cel: przeprowadzenie działań nastawionych bezpośrednio na plany produkcyjne i/lub projektowanie nowych, zmienionych 
lub ulepszonych produktów, procesów lub usług;  mogą zawierać realizację działań badawczych lub rozwojowych ale też 
elementy prototypowania, testowania, demonstracji lub pilotażu produktu na dużą skalę, przed wprowadzeniem na rynek ; 
30-36 miesięcy.

� Coordination and Support Actions - CSA - akcje wspierające
Cel: 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.

Projekty typu „Multi-Actor” – konsorcjum z jednostek  naukowych, sektora przemysłowego, 
organizacji pozarządowych, administracji etc. i przedstawicieli tzw. użytkowników końcowych 
projektu np. rolników, jasno zdefiniowane role, prowadzące do innowacyjnych rozwiązań należących 
do konsorcjum
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RODZAJE PROJEKTÓW
• Granty:

� SME instrument- Instrument MŚP 
ma wspomagać innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa w przekształcaniu wypracowanych w laboratoriach rozwiązań 
w produkty i usługi gotowe do wprowadzenia na rynek.

� Fast track to innovation - FTI Szybka Ścieżka do innowacji
Cel: komercjalizacja najlepszych dojrzałych pomysłów innowacyjnych -technologii na min. poziomie 6. w skali gotowości 
technologicznej – TLR;  w dowolnej dziedzinie z zakresu Horyzontu 2020 – bez wskazanych odgórnie tematów – bottom-up
approach. dotyczyć

• Inducement Prizes – Nagrody motywacyjne

• Pre-commercial Procurement (PCP) Procurement - Przedkomercyjne Zamówienia Publiczne

• Public Procurement of Innovative Solutions (PPI) - Zamówienia Publiczne na Innowacyjne 
Rozwiązania

• Financial instruments -Dedykowane instrumenty finansowe 
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KONSORCJUM I POZIOMY DOFINANSOWANIA

• Co najmniej 3 osoby prawne, ustanowione w 3 różnych państwach członkowskich 
UE lub państwach stowarzyszonych

• jedna osoba fizyczna lub jedna osoba prawna: granty ERC, instrument dla MŚP, 
działania koordynacyjne i wspierające, mobilność

• UE refunduje :

� w przypadku projektów badawczo - innowacyjnych 

do 100%  kosztów  kwalifikowanych,  (TRLs 3-6-KET)

� w przypadku projektów innowacyjnych:  

� do 70%  kosztów  kwalifikowalnych, (TRLs 5-8 KETs)

� do100% w przypadku podmiotów prawnych o charakterze 
niezarobkowym

(maksymalna stawka dofinansowania określona w programie pracy)
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Elementy budżetu H2020

• Koszty osobowe

� Pracownicy własnej instytucji zatrudnieni z jej środków 

� refundacja ze środków projektu  godzin przepracowanych na jego rzecz

� MNiSW podpisało projekt Rozporządzenia wprowadzającego Premię na Horyzoncie

� Osoby zatrudniane do projektu 

• Aparatura

� Amortyzacja – konieczność uzgodnienia źródła finansowania, wg zasad instytucji

� VAT!

• Materiały

� zakup danych, odczynniki, mapy itp.

� VAT!
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Elementy budżetu

• Podróże- na spotkania projektu, na konferencje na których prezentowane są rezultaty 
projektu/projekt, tylko osoby pracujące w projekcie

• Inne: publikacje (open access), delegacje krajowe, catering itp. 

• Podwykonawstwo – działania merytorycznie związane z realizacją projektu zlecane 
podmiotom zewnętrznym

• Koszty pośrednie – 25% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem podwykonawstwa
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?

Dziękuję za uwagę!

Agnieszka Wojciechowska De Cokere

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych SGGW

agnieszka_wojciechowska@sggw.pl

malgorzata_ciborowska@sggw.pl


