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

PR Horyzont 2020, 

Euratom-Fission, 

Inicjatywa Leków Innowacyjnych 2 – IMI2 JU

Eksperci do PC H2020

NCPs w 22 obszarach H2020

Koordynator Sieci KPK

Koordynator Sieci Euraxess

19 lat  KPK PB  UE !



Cele funkcjonowania Sieci KPK 

1. Przybli żenie programu Horyzont 2020  
wszystkim potencjalnym wnioskodawcom, 

2. Zapewnienie klientom w całej Polsce 
bliskiego, bezpośredniego dost ępu
do Punktów  Kontaktowych, 
wykorzystanie potencjału eksperckiego 

3.   Szeroki pakiet usług szytych na miar ę klienta -
- Wspólna oferta Sieci KPK, działania mentoringowe ,



Oferta Sieci KPK
B e z p ł a t n a

� Dni informacyjne, konferencje,

� Szkolenia/warsztaty, 

� Działania mentoringowe

� Doradztwo finansowo-prawne

� Indywidualne konsultacje wniosków projektowych, 

� Wsparcie w poszukiwaniu partnerów (partner search),

� Organizacja międzynarodowych spotkań brokerskich,

� Promocja polskich podmiotów w wymiarze międzynarodowym.



KPK PB UE Konto - rejestracja



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

• Szukanie tematów nie powinno ogranicza ć się jedynie do profilu badawczego

• Otwarte tematy w konkursach s ą wielodyscyplinarne

http://kpk.gov.pl



� Zmiany w ocenie parametrycznej i kategoryzacji jednostek naukowych

� Granty na Granty - środki na refundacj ę kosztów przygotowania wniosku
do „Horyzontu 2020”

Dla koordynatorów projektów i koordynatorów pakietów

Z M I A N Y  !!!

� PREMIA NA HORYZONCIE PNH

� Otwarcie naboru - 14 marca 2016 r.

� premianahoryzoncie@nauka.gov.pl

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-minis tra-nauki-i-szkolnictwa-
wyzszego-o-naborze-wnioskow-w-ramach-konkursu-premi a-na-horyzoncie.html

Wsparcie   MNiSW



www.nauka.gov.pl

ZMIANA OCENY PARAMETRYCZNEJ

JEDNOSTEK NAUKOWYCH
� nowe kryteria parametryzacji
� większa rola grantów mi ędzynarodowych, w tym grantów z programu

„Horyzont 2020” oraz koordynacji (istotna zmiana wag)

� Zmiany w ocenie parametrycznej i kategoryzacji jednostek n aukowych
w 2017 roku.

Zmiany stymuluj ących zwi ększenie umi ędzynarodowienia bada ń naukowych 
• Szczególne docenienie pozyskiwania środków na realizację projektów
badawczych ze źródeł mi ędzynarodowych , w tym głównie ze środków UE.
• Odpowiednie punktowanie udziału w międzynarodowych przedsi ęwzięciach
badawczych, a także nagród i wyróżnień o charakterze międzynarodowym
• Docenienie tzw. „międzynarodowej widoczno ści ” jednostki naukowej i jej
wpływu na naukę światową

Wsparcie MNiSW



www.nauka.gov.pl

� Wyłącznie na refundacj ę kosztów przygotowania wniosku do „Horyzontu
2020” które zostały poniesione w okresie 18 miesięcy przed złożeniem wniosku
na wezwanie konkursowe KE, lub dla których w tym okresie zostały wystawione
dokumenty finansowe:

� do 30 tys. zł – dla koordynatora projektu

� do 10 tys. zł – dla koordynatora pakietu

� nabór wniosków do 1 marca 2018 ,

� Warunki:

� Ocena merytoryczna KE po 7 listopada 2016 r – zło żenie wniosku do 60 dni po
otrzymaniu oceny

� Wniosek składany w roku 2018 mo że dotyczy ć wył ącznie wniosku projektowego ,
który uzyskał ww. ocen ę w 2017 r.

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/grant y-na-granty-promocja-jakosci-
wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawc zych-unii-europejskiej.html

GRANTY NA GRANTY



Osoba do kontaktu w sprawie programu:
Anna Czerniszewska
Wydział Programów Międzynarodowych
Departament Nauki
tel. 22 50 17 150
e-mail: anna.czerniszewska@nauka.gov.pl

Koszty kwalifikuj ące si ę do refundacji:
Koszty przeprowadzenia rozpoznania tematyki wniosku projektow ego
(weryfikacja istniejącego stanu wiedzy,
Koszty przygotowania (sporz ądzenia) wniosku projektowego (firmy
konsultingowe, podmioty specjalizujące się w przygotowywaniu wniosków o
granty UE; koszty konsultacji przygotowywanego wniosku projektowego z
ekspertami);
Koszty uczestnictwa wnioskodawcy w konferencjach, spotkani ach
brokerskich lub networkingowych zwi ązanych z przygotowaniem wniosku
projektowego (opłaty wstępnej, tzw. fee, zakwaterowania, przejazdów, diet);
Koszty organizacji spotka ń roboczych konsorcjum (koszty najmu sali,
zakwaterowania, przejazdów, obsługi spotkań, druku mat. inf.)
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GRANTY NA GRANTY



www.nauka.gov.pl

• Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym
realizuj ącym projekty w ramach programu ramowego Horyzont
2020 oraz programu Euratom .

• Wnioskodawca mo że ubiega ć się o przyznanie środków
finansowych na dodatki do wynagrodze ń dla osób bior ących udział
w realizacji projektów, po podpisaniu umowy na realizacj ę projektu,
niezale żnie od terminu jej podpisania i etapu realizacji projektu.

Dziedziny:

- wszystkie priorytety i cele szczegółowe programów

Horyzont 2020 oraz Euratom ,

- z wyłączeniem projektów w ramach instrumentu „Teaming of excellent
research institutions and low performing RDI regions”.

PREMIA  NA  HORYZONCIE PNH BUDŻET NA 2017 R.   30 MLN ZŁ

Wnioski przyjmowane s ą w sposób ci ągły .



„Premia na Horyzoncie” 
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� 20% wysoko ści finansowania projektu ze środków UE
przypadaj ącego na polskiego wnioskodawc ę – warto ść projektu do 1
mln euro

� 25% wysoko ści finansowania projektu ze środków UE
przypadaj ącego na polskiego wnioskodawc ę – warto ść projektu
powy żej 1 mln euro

oraz dodatkowo – 10% za koordynacj ę projektu

oraz realizacj ę w Polsce grantu ERC

Wzór umowy do konkursu „Premia na Horyzoncie” jest dostępny na stronie 
internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Terminy: Wnioski przyjmowane s ą w sposób ci ągły .

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/premi a-na-horyzoncie.html



KONKURSY  dla  SME instrument

Cut-off dates

1 Faza 2 Faza

7  listopada 2017 ! 18 października 2017

8 listopada 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)
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Seal of Excellence

Faza I
Próg � 13 (PARP)

Faza II
Próg � 12  (NCBR)

Maksymalnie do zdobycia: 
15 punktów
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Seal of Excellence – PARP – FAZA 1.

Granty na przygotowanie studium wykonalności dla projektów, które w programie

Horyzont 2020 w ramach Fazy 1. Instrumentu MŚP uzyskały SoE

• Wnioski można było składać w terminie od 24 maja do 21 czerwca

• 2. nabór 2017: planowany do uruchomienia w III kwartale 2017 r. (w kolejnych

naborach SoE nie będzie mógł być starszy niż rok przed złożeniem wniosku na

grant do PARP.)

• Wnioski oceniane są na bieżąco, od ich złożenia w Generatorze Wniosków

• Wartość grantu (ryczałt):

� 210 000 zł dla mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 

(70% kosztów) – de minimis lub pomoc publiczna;

� 180 000 zł dla średnich przedsiębiorców (60% kosztów) – pomoc publiczna



Seal of Excellence – FAZA 1. – najważniejsze zasady

Więcej informacji:
https://poir.parp.gov.pl/granty-dla-seal-of-excellence/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-4-1-w-
2017-r

� Brak oceny merytorycznej projektu.

� Możliwość wyboru rodzaj pomocy -pomoc publiczna lub pomoc de minimis.

� Dofinansowanie w formie ryczałtu.

� Zaliczka do 40% wartości grantu

� Wniosek o powierzenie grantu w języku polskim, wraz z załącznikami w języku

angielskim.

� Produkt projektu, czyli studium wykonalności - w jęz. polskim albo angielskim,

według potrzeby wnioskodawcy.

�Ograniczona weryfikacja statusu MSP.



Seal of Excellence – NCBR – FAZA 2.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które:

• obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo

eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano

prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania) oraz

• zostały złożone do SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich
18 miesięcy przed datą złożenia wniosku do NCBR, oraz

• otrzymały Seal of Excellence w ramach SME Instrument, faza II (Horyzont
2020).

� Wnioski można składać w terminie od 19 czerwca do 29 grudnia



Seal of Excellence – NCBR – FAZA 2.

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej):

• 20 mln zł – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, lub

• 15 mln zł – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace
rozwojowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 000 000 PLN

Więcej informacji:
• http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-111-

badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-realizowane-przez-przedsiebiorstwa-7/

• http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/seal-of-excellence2017/



www.kpk.gov.pl

Ważne wydarzenia w 2017 r.
Industrial Innovation 
Information Days 2017 

3-4 October 2017, 
Brussels

Brokerage Event Strasburg 
17.10.2017

Brokerage Event 
Strasburg 17.10.2017



www.kpk.gov.pl

Ważne wydarzenia w 2017 r.



www.kpk.gov.pl

Najbli ższe wydarzenia

2017-09-12 Krajowy Dzień informacyjny NMBP II LEIT NMP Info day Warszawa KPK PB UE

2017-09-13 Otwarte Huby Innowacji II LEIT NMP Szkolenie Warszawa KPK PB UE

2017-09-21
Okrągły stół dla przemysłu – śniadanie + 
info day  

II IL SME Śniadanie Warszawa KPK PB UE

2017-09-21
Warsztaty „Współpraca Europy 
Centralnej na rzecz Przemysłu 4.0”

II LEIT NMP Warsztaty Budapeszt KPK PB UE 

2017-09-22 Warsztaty Twinning 0 HI WIDENING warsztaty Warszawa KPK PB UE

2017-10-03 SME Instrument II IL SME warsztaty Warszawa KPK PB UE

2017-10-06
Czego jeszcze nie wiecie o Programie 
Ramowym Horyzont 2020?

0 HI L&F szkolenie Warszawa KPK PB UE/IPPI PAN

2017-10-19
Warsztaty „Co trzeba wiedzieć, żeby 
prawidłowo skalkulować budżet, 
zrealizować i rozliczyć projekt H2020”

0 HI L&F Warsztaty Warszawa KPK PB EU



www.kpk.gov.pl

Najbli ższe wydarzenia

2017-10-23-27
tydzień Widening - Twinning, ERA 
Chairs, Teaming II Faza

0 HI WIDENING szkolenia/warsztaty Warszawa KPK PB EU

2017-11-21
Smart City - Energia, ICT, Srodowisko, 
Transport, EeBi

III SC3 ENERGY/III SC5 
ENVIRONMENT/II LEIT 

ICT/III SC4 
TRANSPORT

Info day Warszawa KPK PB EU

2017-11-29 Przygotowanie wniosku - Teaming 0 HI WIDENING szkolenie Warszawa KPK PB EU

2017-12-07
Warsztaty „Co trzeba wiedzieć, żeby 
prawidłowo skalkulować budżet, 
zrealizować i rozliczyć projekt H2020”

0 HI L&F Warsztaty Warszawa KPK PB EU

2017-12-12 SME Instrument II IL SME Warsztaty Warszawa KPK PB EU

2017-10-19
Warsztaty „Co trzeba wiedzieć, żeby 
prawidłowo skalkulować budżet, 
zrealizować i rozliczyć projekt H2020”

0 HI L&F Warsztaty Warszawa KPK PB EU
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY 
PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

Jaroslaw Piekarski
Koordynator Obszaru NMP

Ekspert NMP NCP
Członek delegacji do Komitetu Programowego H2020 NM BP

E-mail: jaroslaw.piekarski@kpk.gov.pl

Małgorzata Kapica
Koordynator Współpracy Sieci KPK

Ekspert NMP NCP
Członek delegacji do Komitetu Programowego H2020 NM BP

E-mail: malgorzata.kapica@kpk.gov.pl


