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W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udo stępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agend y RP



• KPK do PR Horyzont 2020&Euratom-Fission
- Eksperci do Komitetów Programowych H2020
- NCPs w 22 obszarach H2020

• Koordynator Sieci KPK & EURAXESS 

• Współpraca z EEN i BPK
• Blisko środowiska naukowego i przemysłowego

KPK



Wsparcie – obszar Euratom
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KPK / RPK

Dni Informacyjne, szkolenia, 
warsztaty, spotkania brokerskie, 
webinaria, portal H2020

Konsultacje telefoniczne, 
indywidualne, mailowe na 
etapie aplikowania i realizacji 
projektów; mentoring

Pre-screening wniosków 
przed wysłaniem do KE

Pomoc dla naukowców z 
zagranicy EURAXESS

Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wy ższego

Premia na Horyzoncie

Granty  na granty –
wsparcie dla koordynatorów i 
liderów WP.



Polecane szkolenia

� 28.02.2018, Warszawa,
ABC przygotowania wniosku. Projekty badawczo – innowacyjne i
innowacyjne. Euratom

� 13.02.2018, Warszawa
Warsztaty. Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet,
zrealizować i rozliczyć projekt H2020

4



NUCL-EU 2020 Project

Początek: 01/09/2015                                                      Koniec: 31/08/2019

http://www.nucleu2020.eu



Polskie uczelnie - Strategia na Horyzont 2020 (1)

� Ustalenie strategicznych celów i specjalizacji, jako głównego 
gracza w regionie i wykorzystanie możliwości w ramach 
konkursów w latach 2018-2020 i w 9PR

� Optymalizacja struktury portfela projektów (MSCA/Cofund, ERC, 
Teaming, Twinning, ERA Chairs, …) i synergia z programami 
krajowymi

� Zastosowanie nowych zasad wynagradzania i rozwój systemów 
motywacyjnych

� Na czym budujemy: 

� doświadczenie z poprzednich PR/H2020 (INDECT, KIC 
InnoEnergy, Cyfronet)

� doświadczenie ewaluatorów (AGH H2020 – 16 na 738 PL)

� sieci COST (AGH - 15 uczestnictw na 790 PL) 



Polskie uczelnie - Strategia na Horyzont 2020 (2)

� Rozwój centrów doskonałości i współpracy z przemysłem

� Rozwijanie aktywności na poziomie europejskim (Grupy 
Referencyjne KPK, ewaluacje wniosków, gremia i inicjatywy 
europejskie, konferencje i spotkania brokerskie)

� Wsparcie ze strony profesjonalnych biur obsługi projektów 
międzynarodowych i menedżerów badań i innowacji.

� Promocja wiodących zespołów i infrastruktury badawczej -
widoczność  na stronie internetowej

� Korzystanie ze wsparcia MNiSW i KPK/RPK

� Pokonanie bariery mentalnej i zrozumienie, że H2020 to nie 
tylko finanse.



Nagroda Kryształowej Brukselki 2018

2018

“Konferencja Horyzon t 2020 ”



NOWE ZASADY WYNAGRADZANIA

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.

Model Grant Agreement (4.0) z 27.02.2017
Annotated Model Grant Agreement (4.0) z 21.04.2017





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 



Pracownicy otrzymują taką samą 
wysokość wynagrodzenia 

niezależnie od tego, czy są 
zaangażowani w konkretne 

projekty, czy nie

KONTYNUACJA stosowania 
dotychczasowych zasad

Wynagrodzenie różni się w 
zależności od tego, czy pracownik 
pracuje na rzecz projektu, czy nie 

(project based)

NOWE ZASADY



CO INSTYTUCJE POWINNY ZROBIĆ, BY 
MÓC ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY ??



NA POZIOMIE INSTYTUCJI
1. Ustali ć godzinow ą stawk ę referencyjn ą w projektach 

krajowych

REGULACJE
Wewnętrzne regulacje instytucji ustalające poziom wynagrodzeń
wypłacanych w projektach finansowanych z krajowych źródeł

PRAKTYKA
Wynagrodzenie w danej wysokości w związku z realizacją projektów
krajowych musi być wypłacone w danej instytucji przynajmniej raz przed
złożeniem wniosku do H2020



NA POZIOMIE INSTYTUCJI
2. Ewentualnie uporz ądkowa ć i uszczegółowi ć wewn ętrzne 

regulacje odnosz ące si ę 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 (nie tylko
finansowanych z UE)

� Uzupełnienie istniej ących regulacji o obiektywne kryteria, czyli
zdefiniowanie, jaki konkretnie poziom będzie stosowany do
indywidualnych pracowników, pozbawiaj ąc je charakteru
uznaniowego



PREMIA NA HORYZONCIE (1)
� Wsparcie dla jednostek naukowych realizujących projekty programów

Horyzont 2020 oraz Euratom (z wyłączeniem instrumentu Teaming)

� Środki finansowe na dodatki do wynagrodzeń osób zaangażowanych w
realizację projektów (niezależnie od charakteru ich pracy)

� Wysokość wsparcia:
20% wysokości finansowania projektu z UE przypadającego na wnioskodawcę – w 
przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków UE w części przypadającej 
na wnioskodawcę wynosi do 1 000 000 euro,

25% wysokości finansowania projektu z UE przypadającego na wnioskodawcę – w 
przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków UE w części przypadającej 
na wnioskodawcę przekracza 1 000 000 euro

oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu z UE przypadającego na 
wnioskodawcę jeśli wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub 
jest jednostką naukową, w której jest realizowany grant ERC.
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PREMIA NA HORYZONCIE (2)

� Dofinansowanie to nie może być przeznaczone na pokrycie kosztów 
kwalifikowalnych projektu

� Beneficjent musi posiadać wewnętrzny regulamin wynagradzania 
uwzględniający udział w projektach programu Horyzont 2020 i Euratom

� Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły

Informacje szczegółowe i link do elektronicznego systemu składania wniosków (OSF):
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-
naborze-wnioskow-w-ramach-konkursu-premia-na-horyzoncie.html
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GRANTY NA GRANTY (1)
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018r.  

http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2018/131/1

Nabór planowany od 1 marca 2018 do 31 października 2018

� Wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację
projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.

� Środki na refundację kosztów związanych z przygotowaniem albo uzupełnieniem
lub poprawieniem wniosku projektowego poniesionych w okresie 12 miesięcy
przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe.

� Przyznanie premii uznaniowej dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli
zaangażowani w proces przygotowania albo uzupełnienia lub poprawienia wniosku
projektowego.

� Dla koordynatora projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego lub
krajowego konsorcjum

� Dla samodzielnego wnioskodawcy (single applicant)
� Dla koordynatora pakietu w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach międzynarodowego

albo krajowego konsorcjum (work package leader)
� Dla ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska Curie COFUND
� Dla ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC

18



GRANTY NA GRANTY (2)

� Pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku
projektowego, który w ocenie merytorycznej otrzymał liczbę
punktów co najmniej na poziomie progu (Threshold) lub
przeszedł do drugiego etapu konkursu – w przypadku
wniosków o grant ERC.

Szczegółowe informacje zostan ą zawarte w Ogłoszeniu
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy ższego o naborze wniosków w
ramach programu „Granty na Granty – promocja jako ści II)
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY 
PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

Aneta Maszewska
Euratom_Fission@kpk.gov.pl

Barbara Trammer
Barbara.Trammer@kpk.gov.pl


