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



DOKUMENTY
REJESTRACJA INSTYTUCJI

OGŁOSZENIA KONKURSOWE

INFORMACJE O H2020



ELEKTRONICZNA OBSŁUGA GRANTÓW

� ZŁÓŻENIE WNIOSKU PROJEKTOWEGO
� PODPISYWANIE UMOWY GRANTOWEJ
� EW. PODPISYWANIE ZMIAN DO UMOWY GRANTOWEJ
� KORESPONDENCJA PROJEKTOWA
� SKŁADANIE RAPORTÓW

WYJĄTEK
Przy nominacji LEAR-a konieczne przesłanie dokumentów w formie
papierowej



Koszty przygotowania wniosku projektowego 
nie są kosztami projektu

DLA JEDNOSTEK NAUKOWYCH
Granty na granty
Dofinansowanie krajowe dla koordynatorów projektów  i 
koordynatorów pakietów  (WP leaders) ze strony MNiSW
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/program-granty-na-granty-
promocja-jakosci-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-
programach-badawczych-unii-europejskiej.html



WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Research and Innovation Actions (RIA)

Innovation Actions (IA)
(non-profit)

Innovation Actions (IA)
(for-profit )

Coordination and Support Actions (CSA)



KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Koszty osobowe

Podwykonawstwo

Inne koszty (podróże i diety, sprzęt 
trwały, zakup towarów i usług)



Wykazujemy koszty amortyzacji sprzętu
trwałego (nie koszt zakupu).

Na etapie pisania wniosku projektowego nie
wskazujemy tożsamości podwykonawcy.

(jedynie w przypadku działającej umowy ramowej, powinna
być wskazana, ponieważ jest ona znana na etapie pisania
wniosku).



Koszty pośrednie są wykazywane  przy pomocy stawki 
ryczałtowej, w przypadku audytu KE nie będzie 
weryfikowana ewidencja księgowa ich dotycząca.



Na etapie realizacji projektu partnerzy mogą 
dokonywać przesunięć budżetu między sobą 
nawzajem i między kategoriami kosztów bez 
uzgadniania z KE/Agencją  oraz bez 
przeprowadzenia formalnej zmiany do umowy 
o ile projekt realizowany jest zgodnie z  
zapisami  Aneksu 1

Koordynator w przypadku w ątpliwo ści 
powinien skontaktowa ć się z KE/Agencj ą 



NOWE ZASADY 
WYNAGRADZANIA

GA (4.0) z 27.02.2017
AGA (4.0) z 21.04.2017



Zmiana jest następstwem trwającej od dłuższego czasu 
dyskusji na temat dysproporcji w poziomie wynagrodzeń oraz 
niedopasowania zasad dotyczących kosztów osobowych w 

programie Horyzont 2020 do systemów płacowych 
funkcjonujących w niektórych krajach członkowskich, między 

innymi w Polsce.







Modyfikacja definicji wynagrodzenia podstawowego

Wynagrodzenie wypłacane za zwykłe zadania pracownicze i udział w 
projektach  - do wysokości wynikającej ze zwykłych praktyk beneficjenta 

w odniesieniu do projektów krajowych

Możliwo ść wypłacania w projektach H2020
dodatków na poziomie takim, 
jak w projektach krajowych 



GŁÓWNE PROBLEMY Z IMPLEMENTACJ Ą W POLSCE

� Bardzo ogólne, niekonkretne regulacje dotyczące wypłacania 
dodatkowych wynagrodzeń w projektach krajowych w polskich 
instytucjach, szczególnie na uczelniach

- rożne zasady w odniesieniu do projektów finansowanych przez 
poszczególne Agencje Finansujące
- duży stopień uznaniowości 
- brak szczegółowych regulacji (np. wynagrodzenie uzupełniające 
nie może być wyższe niż 200 % górnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego)

� Dodatki do wynagrodzeń w projektach krajowych wypłacane są 
nierzadko w formie umów cywilnoprawnych, bez odniesienia do czasu 
pracy w projekcie, na bazie dostarczenia rezultatu, nie rozliczania czasu 
pracy



PREMIA NA HORYZONCIE
DLA JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Nabór  wniosków w ramach konkursu 

„Premia na Horyzoncie”

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-ministra-nauki-
i-szkolnictwa-wyzszego-o-naborze-wnioskow-w-ramach-

konkursu-premia-na-horyzoncie.html



Krajowy Punkt 
Kontaktowy 
Programów 
Badawczych UE
Instytut Podstawowych Problemów 
Techniki 
Polskiej Akademii Nauk

ul. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa 

tel:    +4822 828 74 83 
fax:   +4822 828 53 70 
e-mail:  kpk@kpk.gov.pl

Barbara Trammer
e-mail: barbara.trammer@kpk.gov.pl

Bartosz Majewski
e-mail: bartosz.majewski@kpk.gov.pl


