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

„Wsparcie małych i 

średnich przedsiębiorstw 

w Horyzoncie 2020” 

 

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


Horyzont 2020 w pigułce 

 Program Ramowy na rzecz badań i innowacji 

implementowany bezpośrednio przez Komisję 

Europejską; 

 

 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; 

 



HORYZONT 2020 – STRUKTURA  
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Doskonała baza 
naukowa 

(Excellent Science) 

• Europejska Rada d.s. Badao 
Naukowych (ERC - 
European Research Council) 

 

• Przyszłe i powstające 
Technologie (Future and 
Emerging Technologies) 

 połączenie nauki z 
zaawansowaną inżynierią 

 

• Działania Marie 
Skłodowskiej Curie 

 

• Infrastruktura badawcza 
(Research infrastructures, 
including e-infrastructure) 

 

Wiodąca pozycja w 
przemyśle 

(Industrial Leadership) 

• Wiodąca pozycja w zakresie  

technologii wspomagających i 
przemysłowych  

  ICT, nanotechnologie, 
technologie kosmiczne 

 

• Dostęp do finansowania 
ryzyka  

 instrumenty dłużne i 
kapitałowe  

 

 

Wyzwania społeczne 

(Societal Challenges) 

• Zdrowie 

• Zrównoważone rolnictwo  

• Gospodarka morska i 
biogospodarka,  

• Transport i energetyka 

• Ochrona klimatu i 
środowiska, 

• Efektywne 
gospodarowanie zasobami 
i surowcami 

• Problematyka społeczna i 
bezpieczeostwo obywateli 

 

• Innowacje w MŚP  



INSTRUMENT MŚP – Co to?  

• Wsparcie finansowe, które ma na celu: 

  umożliwić skuteczną komercjalizację rozwiązania na rynku 

europejskim, poprzez weryfikację komercyjną, technologiczną 

(FAZA I)  

 doprowadzenie technologii do momentu, gdy będzie gotowa do 

wdrożenia (FAZA II) 

 zapewnienie opieki ze strony ekspertów (FAZA III) 

 

• Łączne środki przewidziane na instrument wynoszą 2,8 mld EUR 

 

 

 

 



INSTRUMENT MŚP - Dla kogo? 

Instrument w ramach H2020 dedykowany jest jedynie MŚP  

 

 Pojedyncze MŚP lub konsorcja skupiające MŚP 

 Start-upy, ale focus położony na dojrzałe firmy 

 MŚP skupione na wprowadzeniu innowacyjnego 

produktu/usługi/procesu  przełomowa/radykalna zmiana na 

rynku 

 MŚP wykazujące ambicje do wzrostu w skali europejskiej 

 Rozwiązania będące na poziomie min. 6 TRL (skala gotowości 

technologicznej) 

 Tylko „for-profit” 

 

 

 



3 FAZY INSTRUMENTU MŚP  
F
A

Z
A

  
I 

OCENA 
WYKONALNOŚCI:  

- Ocena potencjału 
technicznego  oraz 
komercyjnego 

- Ewaluacja 
potencjalnego ryzyka 

- Znalezienie 
partnerów 

- Stworzenie 
wstępnego biznes 
planu 

- Czas trwania 

 projektu: 6 m-cy 

F
A

Z
A

 I
I 

•FAZA 
DEMONSTRACYJNA 

• - Przygotowanie 
produktu/usługi do 
momentu, gdy będzie 
gotowe do 
komercjalizacji 

•- Testowanie, 
prototypowanie,  

 

•- Realizacja projektu od 
12 do 24 miesięcy 

F
A

Z
A

 I
II

 

KOMERCJALIZACJA 

 

- Wsparcie w dotarciu 
do nowych rynków, 
poszukiwaniu 
inwestorów 

- Networking 

- Coaching 

  

Wniosek: 10 stron 

Ryczałt 50 000 EUR 

Coaching (3 dni) 

Wniosek: 30 stron 

0,5 – 2,5 mln EUR 

Coaching (12 dni) 

FAZA I -   Weryfikacja komercyjna i  technologiczna  

FAZA II - Technologia gotowa do wdrożenia  

FAZA III - Coaching i wdrożenie 



 

Horyzont 2020 – Poziom gotowości technologicznej 
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 BUDŻET 

Co można sfinansowad? 
 

• Koszty osobowe - rzeczywiste koszty osobowe personelu zatrudnionego na 
podstawie umowy o pracę  (lub równoważnego aktu zatrudnienia) 

 

• Amortyzacja sprzętu trwałego - koszty odpowiadające zużyciu na potrzeby 
projektu  

 

• Zakup towarów i usług  - niezbędnych do realizacji projektu 

 
 

• Podwykonawstwo  - na zasadach rynkowych; niemożliwe między 
partnerami konsorcjum 

 
Projekt rozliczany jest zarówno finansowo, jak i merytorycznie (II Faza) 
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 KONKURSY 

Cut-off dates 2016 

Instrument MŚP 
 

1 Faza   2 Faza 

3 maja 2017  6 kwietnia 2017 

6 września 2017   1 czerwca 2017 

8 listopada 2017  18 października 2017 

• W ramach instrumentu MŚP przedsiębiorstwo może jednorazowo składać tylko 

jeden wniosek do fazy I lub II w danym obszarze tematycznym. Kolejny wniosek 

można składać w momencie otrzymania wyników ewaluacji lub zakończenia 

realizacji projektu w dowolnej fazie 

 

• Składanie wniosków, podpisywanie umów (Grant Agreement) odbywa się 

elektronicznie, poprzez Participant Portal) 

 



Horyzont 2020 – Participant Portal – tematy  

i dokumenty konkursowe 

 



• Formularz A – dane o podmiocie składającym wniosek 

• Formularz B (część 1-3) - idea projektu  

      (I faza - max 10 stron, II faza – max 30 stron) 

1. Doskonałość (Excellence) 

2. Wpływ (Impact) 

3. Wdrożenie (Implementation) 

4. Członkowie konsorcjum 

5. Aspekty etyczne i te związane z bezpieczeństwem 

• Załączniki (część 4-5) – np.: CV osób zaangażowanych w projekt 

• Listy intencyjne od organizacji 

Struktura wniosku projektowego – FAZA I i II 



Dlaczego warto aplikować? 
 

• Wsparcie ze strony KE nie jest pomocą publiczną 

 

• Wysoki poziom dofinansowania realizowanych projektów  

     (70 – 100%) 

 

• Wejście do klubu najlepszych europejskich MŚP 

 

• Wzrost rozpoznawalności i prestiż w kraju oraz za granicą 

 

• Sieć kontaktów i budowa marki 

 

• Dostęp do coachingu w zakresie prowadzenia biznesu i 
zarządzania 

 





Krajowy portal o Horyzoncie 2020 

www.kpk.gov.pl  

 

http://www.kpk.gov.pl/




ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY  

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  
 

 

Aleksandra Stanisławska 

kom. +48 508 101 199 

aleksandra.stanislawska@kpk.gov.pl 

 

 

Marta Krutel 

kom. +48 728 518 587 
marta.krutel@kpk.gov.pl 
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