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Zasady administracyjno-

finansowe w programie  

HORYZONT 2020 

 

 

Krajowy Punkt Kontaktowy  

Programów Badawczych UE 

w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki  

Polskiej Akademii Nauk 

 

  
 

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

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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 Projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 

partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw 

stowarzyszonych 

CO NAJMNIEJ 

 
 

Partner 
kraj 

A 

Partner 
kraj 

B 

Partner 
kraj  

C 

ZASADY UCZESTNICTWA 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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 Na zasadzie odstępstwa od generalnej zasady,  projekt  

może być realizowany przez: 

 

 
• działania koordynacyjne i 

wspierające 

 

• działania w zakresie mobilności 

 

• badania pionierskie (ERC) 

 

• instrument MŚP NOWY 

1 podmiot 
prawny 

ZASADY UCZESTNICTWA 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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UMOWA GRANTOWA 

KOORDYNATOR 

 
PARTNER 2 

 

 
PARTNER 1 

 

 
PARTNER 3 

 

 

KOMISJA 

EUROPEJSKA 

 

  Aneks 3   
Accession 

form 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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 Obowiązkowa, chyba że w Programie Pracy określono co innego 

 

 DESCA 2020 Model Consortium Agreement 

 http://www.desca-2020.eu/ 

 

 Nie może zawierać zasad sprzecznych z Umową Grantową 

 

     Wewnętrzna organizacja działania  

    konsorcjum   

    Dystrybucja dofinansowania UE 

     Prawa własności intelektualnej 

     Rozwiązywanie sporów 

     Zasady poufności 

     Wpływy do projektu itd. 

 

Umowa Konsorcjum 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.desca-2020.eu/
http://www.desca-2020.eu/
http://www.desca-2020.eu/
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Monitorowanie realizacji projektu 

Komunikacja pomiędzy konsorcjum a 
KE/Agencją 

Gromadzenie i przegląd dokumentów i informacji 
wymaganych przez KE/Agencję 

Dostarczanie raportów i wyników projektu do 
KE/Agencji  

Zapewnienia dokonania płatności do partnerów 
bez nieuzasadnionej zwłoki 

Koordynator 

nie może tych 

zadań 

delegować, 

czy podzlecać 

ROLA KOORDYNATORA 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Elektroniczne  podpisywanie: 

 Umowy Grantowej (LSIGN) 

 Zmian do Umowy Grantowej – amendments (LSIGN) 

 Sprawozdania Finansowego (FSIGN) 

 

Komunikacja między KE a beneficjentami: 

 Za pomocą Participant Portal 

 Wyłącznie elektroniczne składanie raportów 

 

LEAR (Legal Entity Appointed representative) 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKACJA z KE 

PARTICIPANT 

PORTAL 

LEAR 

APPOINTMENT 

ONLINE 

MANUAL 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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 HORYZONT 2020 

 

 
 

 

  

  

  

60% ? 20% ? 

Rzeczywista? 

Uproszczona? 

KOSZTY POŚREDNIE 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Maksymalne stawki zwrotu 

 

Działania w 

zakresie badań i 

rozwoju 

technologicznego 

(*) 

 

Działania w 

zakresie 

demonstracji 

 

Inne 

działania 

 

Sieci doskonałości 

 

 

50% 

75% (**) 

 

100% 

 

Projekty współpracy(****) 

 

50% 

75% (**) 

 

50% 

 

100% 

 

Akcje koordynacyjne i 

wspierające 

 

100% (***) 

HORYZONT 2020 

 

 
 Podstawowy poziom  

finansowania – do 100% kosztów 

kwalifikowalnych 

 

 

  W przypadku projektów 

innowacyjnych – do 70% kosztów 

kwalifikowalnych  

 

WYJĄTEK:  w przypadku 

podmiotów prawnych o charakterze 

niezarobkowym do 100% 

 

 

  Maksymalna stawka 

dofinansowania określona w 

Programie Pracy 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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 podmiot prawny, którego celem z racji formy prawnej 

nie jest osiąganie zysku  

 lub  

 który ma prawne lub statutowe zobowiązanie do 

niedystrybuowania zysków między udziałowców lub 

indywidualnych członków 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/


11 

 
   

 

 

Research and Innovation Actions  (RIA) 

 

Innovation Actions  (IA) 

(non-profit) 

 

Innovation Actions  (IA) 

(for-profit )  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Coordination and Support Actions (CSA) 

 

 

 

 

 

SME Instrument 

 

    
 

SME Instrument 
 

Faza 1   RYCZAŁT                      EUR  

   
 

 

Faza 2  

DOFINANSOWANIE PROJEKTU 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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KOSZTY RZECZYWISTE  

(ACTUAL COSTS) 

 

KOSZTY JEDNOSTKOWE (UNIT COSTS) 

Koszty właścicieli MŚP oraz osób fizycznych nie pobierających 
wynagrodzenia, Decyzja C(2013)8197  

 

STAWKA ZRYCZAŁTOWANA (FLAT  RATE) – koszty 
pośrednie 

PŁATNOŚĆ RYCZAŁTOWA (LUMP SUM) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/


KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW 

 Faktycznie poniesione  

 Poniesione w okresie trwania projektu   

WYJĄTKI  

Sprawozdania składane w ostatnim okresie sprawozdawczym 

Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych 

 Końcowy przegląd (Final review) 

 

 Wskazane w Aneksie 2 do Umowy Grantowej 

(szacunkowy budżet) 

 Niezbędne do realizacji projektu, racjonalne, 

uzasadnione i zgodne z zasadą należytego zarządzania 

finansami 



KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW 

 Zaksięgowane w księgach rachunkowych  (w przypadku 
kosztów pośrednich, które są wykazywane  przy pomocy 
stawki ryczałtowej, nie będzie weryfikowana ewidencja 
księgowa) 

 

 Możliwa jest ich identyfikacja i weryfikacja 

 

 Zgodne z normalnymi zasadami rachunkowości i 
zarządzania oraz praktykami beneficjenta  

 

 Zgodne z krajowym prawem pracy,  prawem 
podatkowym oraz dot. ubezpieczeń społecznych 

 



OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII 

KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH 

 

Koszty osobowe 

Podwykonawstwo 

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

  OBOWIĄZKOWE: wynikające z przepisów 

krajowych, zbiorowego układu pracy lub umowy o 

pracę: Na przykład 13-a pensja, dodatek za pracę w 

niebezpiecznych warunkach, za pracę na nocnej 

zmianie itd. 

 ZMIENNE: zgodne z obowiązującymi przepisami 

krajowymi, zbiorowym układem pracy lub umową o 

pracę,  wypłacane na bazie wewnętrznych regulacji 

instytucji, określone na podstawie obiektywnych 

warunków i jasno zdefiniowanych kryteriów, np.    

-  dodatki funkcyjne                                                        

-  związane z oceną pracownika    

                       Stawka godzinowa 

 

 

 

 

UWAGA: 
Nie jest kwalifikowalna  

ta część wynagrodzenia, 

która jest wyliczana  

bezpośrednio w odniesieniu 

do  osiągnięcia 

komercyjnych wyników (np. 

procent od sprzedaży, 

procent od uzyskania 

zewnętrznego 

finansowania). 

 

Kwalifikowalne mogą być 

jednak dodatki do 

wynagrodzeń, które są 

uzależnione od ogólnego 

wyniku finansowego  

instytucji (zyskowność, 

nadwyżka finansowa)  
 

 

WYNAGRODZENIE PODSTAWOWE  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/


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 

 

 

 

 

Możliwość wypłacania w projektach H2020 

 dodatków na poziomie takim,  

jak w projektach krajowych  



NA POZIOMIE INSTYTUCJI 
Uporządkowanie  i uszczegółowienie wewnętrznych regulacji 

odnoszących się do projektów 

 Wypłacanie dodatków w H2020 musi odbywać się na podstawie 

wewnętrznych regulacji obowiązujących w instytucji  

 

 Regulacja ta powinna odnosić się do różnego typu projektów (zarówno 

finansowanych ze źródeł krajowych, jak i międzynarodowych) 

 

 Uzupełnienie istniejących regulacji o  obiektywne kryteria,  czyli 

zdefiniowanie, jaki konkretnie poziom będzie stosowany do 

indywidualnych pracowników, pozbawiając je charakteru 

uznaniowego 

 





PODWYKONAWSTWO 

 Na zasadach rynkowych 

 Może obejmować jedynie realizację ograniczonej części 
projektu 

 Zapewnienie jak najlepszej relacji jakości do ceny 

 Niemożliwe między partnerami konsorcjum 

 

PRZYKŁADY: 

Testowanie i analiza wytrzymałościowa nowego materiału w 

wysokich temperaturach, jeśli opisane jako działanie w Aneksie 1 

Budowa prototypu albo instalacja pilotażowa, jeśli opisane jako 

działanie w Aneksie 1 

Część działań badawczych/innowacyjnych opisanych w Aneksie 1 

 

 

 



PODWYKONAWSTWO 

ANEKS 1 

Opis działań objętych podwykonawstwem 

Przewidywany koszt każdego podwykonawstwa 

Wyjaśnienie konieczności skorzystania z podwykonawstwa 

ANEKS 2 

Wykazane koszty podwykonawstwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INNE KOSZTY 
BEZPOŚREDNIE 

 
  

Podróże i 
diety 

Sprzęt trwały 
AMORTYZACJA 

Koszty odpowiadające  użyciu na 
potrzeby projektu  

Zakup 
towarów i 

usług 



 

 Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych  

 Tłumaczenie dokumentów 

 Publikacja broszur 

 Tworzenie strony internetowej („that enables an action’s 

beneficiaries to work together”) 

 Wsparcie logistyczne (sale, katering) –(„if this is not an action tasks 

described as such in Annex I) 

 Zakup odczynników, publikacji naukowych potrzebnych do realizacji 

projektu 

 Wynajęcie konsultantów ds. IPR 

 Koszty ochrony praw własności intelektualnej 

 Koszty zapewnienia otwartego dostępu do publikacji 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSZTY PROJEKTU 

KOSZTY 
BEZPOŚREDNIE 

KOSZTY 
POŚREDNIE 

(zawierają między innymi 
także koszty obsługi 

administracyjno-księgowej)  



KOSZTY POŚREDNIE 
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NON 
ELIGIBLE 

Umowa Grantowa art. 6.5 (przykłady)  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/


STRONY TRZECIE 

Podwykonawca 

(subcontractor) – 

Art.13 

 

KONSORCJUM 

(PARTNERZY) 

 
Strona trzecia powiązana z beneficjentem 

(Linked third party) – Art. 14 

Wniesiony wkład 

niepieniężny (in kind 

contribution provided 

by third parties) – Art. 

11+12 
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ŹRÓDŁA INFORMACJI 

PARTICIPANT PORTAL 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

 

HORIZON 2020 on-line MANUAL 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html 

 

HORIZON 2020 DOCUMENTS 

/Annotated Grant Agreement/ 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html 

 

   RESEARCH ENQUIRY SERVICE 

   http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries
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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 

 

 

 

Iwona Kucharczyk 
e-mail: iwona.kucharczyk@kpk.gov.pl 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
mailto:barbara.trammer@kpk.gov.pl
mailto:bartosz.majewski@kpk.gov.pl
mailto:iwona.kucharczyk@kpk.gov.pl

