
Warszawa, 21 listopada 2017 
 

Wprowadzenie do  

programu HORYZONT 2020 

Aneta Maszewska 
Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna 
gospodarka zasobami i surowce 
 
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

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

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


 

30 miliardów euro na lata 2018-2020 
 
 

 
 

 
Nacisk położony na: 
- zmiany klimatu 
- czysta energia 
- migracja 
- bezpieczeństwo 
- gospodarka cyfrowa 
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• KPK do PR Horyzont2020 & Euratom-Fission 

- Eksperci do Komitetów Programowych H2020 
- NCPs w 22 obszarach H2020  

• Koordynator Sieci KPK (11 Punktów) & EURAXESS  

• Współpraca z EEN i Branżowymi Punktami 

Kontaktowymi 

KPK 





Czym jest Horyzont2020? 
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Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest 
największym w historii Unii programem w zakresie badań 
naukowych i innowacji. 
 
 
W ciągu 7 lat (2014 – 2020) na nowatorskie badania i 
innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 
77 028,3 mln euro. 



Horyzont 2020 - nowy program, nowe podejście 

Podejście nakierowane na 
kompleksowe rozwiązywanie problemów 

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

 Nacisk na wyzwania społeczne 
 

 Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach 
 

 Instrumenty zapewniające szersze uczestnictwo w programie 
 

 Podkreślenie kwestii przekrojowych – nauki społeczno-humanistyczne, 
współpraca międzynarodowa, równowaga płci 



Excellent Science 
(Doskonała baza 

naukowa) 
21,6 mld € 

 
• Eu Rada ds. 

Naukowych 
(European Research 
Council (ERC) 

• Infrastruktury 
badawcze 

• Przyszłe i powstające 
technologie (Future 
and Emerging 
Technologies (FET) 

• Granty Marii 
Skłodowskiej-Curie 

 

Industrial 
Leadership 

(Wiodąca pozycja 
w przemyśle) 
15,04 mld € 

 
• Technologie 

wspomagające i 
przemysłowe ,  

• Wsparcie innowacji 
w MŚP,  

• Finansowanie ryzyka 
– instrumenty 
kapitałowe i dłużne 

 

Societal Challenges 
(Wyzwania społeczne) 

26,24 mld € 
 
 

• Zdrowie, zmiany demograficzne i 
dobrostan 

• Bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo, badania 
morskie i gospodarka ekologiczna 

• Bezpieczna, ekologiczna i efektywna 
energia 

• Inteligentny, ekologiczny i 
zintegrowany transport 

• Działania w dziedzinie klimatu, 
efektywna gospodarka zasobami i 
surowcami 

• Europa w zmieniającym się świecie - 
Integracyjne, innowacyjne i 
refleksyjne społeczeństwa 

• Bezpieczne społeczeństwa – ochrona 
wolności i bezpieczeństwa Europy i jej 
obywateli 

JRC 

Art.185 public 
partnership 

ART. 187 public-
private partnerships  

EIT 

EURATOM 
2014-2018 

Upowszechnianie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa 

(Science for and with Society)Nauka  z udziałem i dla 
społeczeństwa 



Kto może brać udział? 

PODMIOTY: 

 

 MŚP 

 Centra badawcze 

 Jednostki publiczne 

 Przedsiębiorstwa 

 Stowarzyszenia 

 Fundacje 

 Organizacje międzynarodowe 

 

KRAJE: 

 

 Kraje Członkowskie 

Kraje Stowarzyszone i 
Kandydujące 

Kraje trzecie słabiej rozwinięte 

Kraje trzecie lepiej rozwinięte 



Kto może aplikować? 

Konsorcja złożone z co najmniej 
3 partnerów z 3 różnych państw 
członkowskich UE i/lub państw 

stowarzyszonych) 



Warunki udziału 

 na zasadzie odstępstwa od generalnej zasady, projekt  

może być realizowany przez 1 podmiot prawny: 

  działania koordynacyjne i wspierające, 

  działania w zakresie mobilności,(MSCE) 

  badania pionierskie (ERC), 

  instrument MŚP   

 

 

 



Kto może brać udział w Horizon 2020? 
 

 państwa 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) 

 państwa stowarzyszone  

 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf 

 kraje Trzecie 

 Horizon 2020 jest otwarty dla uczestników z całego świata, przy czym  są różne wymogi 

odnośnie finansowania uczestnictwa krajów Trzecich (zasady ich uczestnictwa określone 

są w dokumentach konkursowych) 

 
 

 

  HORIZON 2020 WORK PROGRAMME 2014 – 2015 18. General Annexes   

(A.List of countries, and applicable rules for funding)    

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf


Państwa stowarzyszone Horizon 2020 

 Islandia 
Norwegia 
Albania 
Bośnia i Hercegowina 
Macedonia 
Czarnogóra 
Serbia 
Turcja 

 Izrael 
Mołdawia 
Szwajcaria 
Wyspy Owcze 
Ukraina 
Tunezja 
 



Schematy finansowania w H2020 

Projekty badawczo-innowacyjne (RIA) 

100% dofinansowania 

min. 3 jednostki z 3 różnych krajów MS lub AC 

 

Projekty innowacyjne - IA (close to market)  

70% dofinansowania (non-profit 100%) 

 min. 3 jednostki z 3 różnych krajów MS lub AC 

 

Instrument dla MŚP (close to market)  

70% dofinansowania  

min. 1 MŚP z krajów MS lub AC 

 

Akcje wspierające i koordynujące (CSA) 

100% dofinansowania 

min. 1 jednostka z MC lub AC 



Schematy finansowania 

Research and Innovation Actions  
Cel : 

• Generowanie nowej wiedzy; 
• Wykazanie przydatności/wartości nowych technologii, 

produktów, procesów, rozwiązań; 
 

Działania: 
• Badania podstawowe 
• Badania aplikacyjne; 
• Prace nad rozwojem nowych technologii / poprawą jakości, 

testy, walidacja,  
• Tworzenie i testy prototypów na małą skalę w warunkach 

laboratoryjnych lub symulowanych warunkach zewnętrznych; 
 

100%  dofinansowania; min 3 jednostki z 3 różnych krajów MC lub AC 



Schematy finansowania 

Innovation Actions  
Cel: 

• Tworzenie planów produkcji i tworzenie nowych 
produktów, procesów, rozwiązań 

• Włączenie prac nad prototypami – testy, demonstracje, 
działania pilotażowe, walidacja na małą skalę, włączenie 
na rynek 

Działania: 
• Faza „demonstracyjna lub pilotażowa” – wykazanie 

przydatności i technicznej sprawności nowego rozwiązania 
• „Faza rynkowa” – wsparcie dla pierwszego wprowadzenia 

na rynek innowacji, która przeszła już fazę demonstracyjną 
• Możliwe badania w ograniczonym zakresie;  

 
70% dofinansowania (non-profit 100%) 
min. 3 jednostki z 3 różnych krajów MC lub AC 



Schematy finansowania 

Coordination and support actions  
Cel: 

• Działania wspomagające  dla przygotowania opracowań, 
stworzenia sieci ekspertów, …. 

Działania: 
• Standaryzacja, rozpowszechnianie, tworzenie sieci, działania 

koordynujące, tworzenie dialogu między grupami 
zainteresowań 

• Tworzenie planów strategicznych 
• Tworzenie opracowań 
• Działania koordynacyjne 

 
100%  dofinansowania; min 1 jednostka z MC lub AC; 
 



3 FAZY INSTRUMENTU MŚP  

FA
ZA

  I
 

OCENA 
WYKONALNOŚCI:  

- Ocena potencjału 
technicznego  oraz 
komercyjnego 

- Ewaluacja 
potencjalnego ryzyka 

- Znalezienie 
partnerów 

- Stworzenie 
wstępnego biznes 
planu 

- Czas trwania 

 projektu: 6 m-cy 

FA
ZA

 II
 

FAZA 
DEMONSTRACYJNA 

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

- Testowanie, 
prototypowanie,  

- Realizacja projektu od 
12 do 24 miesięcy 

FA
ZA

 II
I 

 

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 

Instrument MŚP 



Instrument MŚP – cut-off dates 
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Faza 1 
 
ROK 2018 
 
08.02.2018 
03.05.2018 
05.09.2018 
07.11.2018 

Faza 2 
 
ROK 2018 
 
10.01.2018 
14.03.2018 
23.05.2018 
10.10.2018 



MSCA: charakterystyka   
• wszystkie typy badań: od podstawowych do zastosowań rynkowych 

• wszystkie dyscypliny naukowe - ‘bottom-up’ ale bez EURATOMu 

• tematyka proponowana przez wnioskodawców 
Dziedzina 

• wszystkie typy instytucji: uczelnia, instytut, przedsiębiorstwo, szpital, 
bank, …..     

• kraje: UE, stowarzyszone z H2020, kraje trzecie 

• WYMÓG: mobilność międzynarodowa  

Lokalizacja 

• naukowcy każdej narodowości (od ukończenia studiów magisterskich) 

• pracownicy instytucji (kadra zarządzająca, techniczna)  

• wszystkie instytucje sektora akademickiego i pozaakademickiego 
zainteresowane badaniami  

Adresat 

 2014 - 2020: 6.162 mld €  



MSCA: typy działań = projektów  

• Innovative Training Networks  (do 4 lat) 
szkolenie początkujących naukowców (w tym doktorantów) 
w ramach konsorcjum  

ITN 

• Research & Innovative Staff Exchange (do 4 lat) 
współpraca z innym sektorem i/lub krajem trzecim poprzez 
wymianę pracowników (naukowcy, kadra zarządzająca i 
techniczna, administracja)  

RISE 

• Co-funding of regional, national, international 
programmes (do 5 lat) 
współfinansowanie programów grantowych dla doktorantów 
i doświadczonych naukowców  

COFUND 

• Researchers’ Night  (od 1 do 2 lat) 
organizacja Nocy  Naukowców  w  Europie w ostatni piątek 
września danego roku 

NIGHT 

•  Individual Fellowships (od 1 do 2 lub 3 lat) 
indywidualne granty badawczo-szkoleniowe realizowane w 
Europie lub w krajach trzecich 

 IF 

INSTYTUCJE 
aplikują do KE                

a następnie 
rekrutują 

naukowców   

Naukowcy 
aplikują do KE  



Warunki udziału 

 Wszystkie rodzaje projektów są ogłaszane  przez 

Komisję Europejską w dokumentach tzw. Programach 

Pracy  ( Work Programmes) 

 Najlepsze projekty są wyłaniane na  drodze konkursów  i 

oceniane przez niezależnych ekspertów i tylko takie 

otrzymują dofinansowanie z Unii Europejskiej.  
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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 



Poziomy gotowości technologii 

 HORIZON 2020 : WORK PROGRAMME 2014 – 2015  

18. General Annexes; G. Technology readiness levels (TRL)  

Poziom I Zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska. 

Poziom II Określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. 

Poziom III Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub 

koncepcje technologii. 

Poziom IV Zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w 

warunkach laboratoryjnych. 

Poziom V Zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w 

środowisku zbliżonym do rzeczywistego. 

Poziom VI  Dokonano demonstracji prototypu lub modelu albo podsystemu 

technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. 

Poziom VII Dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach 

operacyjnych. 

Poziom VIII Zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. 

Poziom IX Sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło 

zamierzony efekt. 
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HORYZONT 2020 – instrumenty/zakres badań 



Koszty w projektach Horyzont 2020   

Całkowite koszty projektu 

Koszty niekwalifikowane 
Koszty kwalifikowane 

  rzeczywiste-faktycznie poniesione przez 
beneficjenta w trakcie realizacji projektu  

Koszty pośrednie - jednolity ryczałt  25 % 
 nie mogą być zidentyfikowane  przez beneficjenta jako bezpośrednio przypisane do projektu 

Koszty bezpośrednie 
 poniesione bezpośrednio  w związku z realizacją projektu 

 

H2020 AGA — Annotated Model Grant Agreement:  

ARTICLE 6 —ELIGIBLE AND INELIGIBLE COSTS 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf


Ocena Formalna - Eligibility criteria 
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 wniosek wpłynął w terminie (the electronic submission system); 

 kompletny (A i B);  

 jest czytelny  z możliwością  wydruku; 

 zachowana jest  minimalna liczba partnerów w konsorcjum; 

 zawartość merytoryczna (abstrakt) jest zgodna z  opublikowanym tematem; 

 budżet zgodny  z Programem Pracy; 

  inne dodatkowe kryteria formalne – zapisane w dokumentach konkursowych.  

 
HORIZON 2020 –General Annexes  C. Standard eligibility conditions 
 

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

 

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


1.Excellence (0 – 5) 

• jasność i trafność celów, wiarygodność proponowanej metodologii; 

•  zakres proponowanych  prac ambitny, ma potencjał innowacyjny wychodzi poza stan obecnej 

wiedzy , interdyscyplinarność. 

 

 

2. Impact (0 – 5) 

•  wzmocnienie potencjału innowacyjnego i integracji nowej wiedzy; 

• wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw; 

• skuteczność proponowanych środków do wykorzystania i upowszechniania rezultatów projektu 

(w tym prawa własności intelektualnej), zarządzanie danymi w stosownych przypadkach; 

• Promocja projektu  z uwzględnieniem  różnych grup docelowych; 

 

Ocena  Merytoryczna - standardowe kryteria oceny merytorycznej (1) 
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3. Quality and efficiency of the implementation (0 – 5) 

•  „ operational capacity” : eksperci oceniają czy  partnerzy projektu maja zdolność operacyjną do 

przeprowadzenia proponowanych prac w projekcie    

•  jakość i skuteczność planu pracy  

•  struktura zarządzania, procedury, ryzyko; konsorcjum – rola parterów; 

  maksymalnie 15 punktów (3x5)  

 

 

  koordynatorzy  ►  „ Financial capacity”  -   Financial Viability Self-Check 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html 

 

Ocena  Merytoryczna - standardowe kryteria oceny merytorycznej (2) 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html
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Zostań ekspertem! 
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Najbliższe imprezy: 

Financing Energy Efficiency in Poland, Czech Republic, Slovakia and 
Lithuania 
Warsaw, 30.11.2017 
https://ec.europa.eu/energy/en/events/financing-energy-efficiency-poland-
czech-republic-slovakia-and-
lithuania?pk_campaign=ENER_Newsletter_November_2017 
 
10th Annual SET-Plan Conference, 
Bratislava, 29.11 – 01.12.2017 
https://www.setplan2017.sk/index.php/about/conference 
 
Zasady finansowania projektów – Horyzont 2020 
Warszawa, 28.11.2017 
http://www.kpk.gov.pl/?event=zasady-finansowania-projektow-horyzont-
2020 
 
 

https://ec.europa.eu/energy/en/events/financing-energy-efficiency-poland-czech-republic-slovakia-and-lithuania?pk_campaign=ENER_Newsletter_November_2017
https://ec.europa.eu/energy/en/events/financing-energy-efficiency-poland-czech-republic-slovakia-and-lithuania?pk_campaign=ENER_Newsletter_November_2017
https://ec.europa.eu/energy/en/events/financing-energy-efficiency-poland-czech-republic-slovakia-and-lithuania?pk_campaign=ENER_Newsletter_November_2017
https://ec.europa.eu/energy/en/events/financing-energy-efficiency-poland-czech-republic-slovakia-and-lithuania?pk_campaign=ENER_Newsletter_November_2017
https://ec.europa.eu/energy/en/events/financing-energy-efficiency-poland-czech-republic-slovakia-and-lithuania?pk_campaign=ENER_Newsletter_November_2017
https://ec.europa.eu/energy/en/events/financing-energy-efficiency-poland-czech-republic-slovakia-and-lithuania?pk_campaign=ENER_Newsletter_November_2017
https://ec.europa.eu/energy/en/events/financing-energy-efficiency-poland-czech-republic-slovakia-and-lithuania?pk_campaign=ENER_Newsletter_November_2017
https://ec.europa.eu/energy/en/events/financing-energy-efficiency-poland-czech-republic-slovakia-and-lithuania?pk_campaign=ENER_Newsletter_November_2017
https://ec.europa.eu/energy/en/events/financing-energy-efficiency-poland-czech-republic-slovakia-and-lithuania?pk_campaign=ENER_Newsletter_November_2017
https://ec.europa.eu/energy/en/events/financing-energy-efficiency-poland-czech-republic-slovakia-and-lithuania?pk_campaign=ENER_Newsletter_November_2017
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