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

„Wsparcie dla małych  
i średnich przedsiębiorstw w 

Horyzoncie 2020” 
 

http://www.kpk.gov.pl/
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


Horyzont 2020 w pigułce 

 Program Ramowy na rzecz badań i innowacji 
implementowany bezpośrednio przez Komisję Europejską 

 Budżet - prawie 80 mld euro dla badań i innowacji 
Wsparcie dla projektów na każdym etapie gotowości 

technologicznej (od pomysłu do rynku  spójny system 
finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez 
etap badań, aż po wdrożenie) 

 Programy Pracy definiowane przez duży przemysł 
 Istotna orientacja na innowacje i wdrażanie ich na rynek - 

większe zaangażowanie przemysłu 
MŚP jednym z priorytetowych beneficjentów! 
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Horyzont 2020 – struktura 

3 
3 
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Doskonała baza 
naukowa 

(Excellent Science) 

• Europejska Rada d.s. Badań 
Naukowych (ERC - 
European Research Council) 

 

• Przyszłe i powstające 
Technologie (Future and 
Emerging Technologies) 

 połączenie nauki z 
zaawansowaną inżynierią 

 

• Działania Marie 
Skłodowskiej Curie 

 

• Infrastruktura badawcza 
(Research infrastructures, 
including e-infrastructure) 

 

Wiodąca pozycja w 
przemyśle 

(Industrial Leadership) 

• Wiodąca pozycja w zakresie  

technologii wspomagających i 
przemysłowych  

  ICT, nanotechnologie, 
technologie kosmiczne 

 

• Dostęp do finansowania 
ryzyka  

 instrumenty dłużne i 
kapitałowe  

 

 

Wyzwania społeczne 

(Societal Challenges) 

• Zdrowie 

• Zrównoważone rolnictwo 

• Gospodarka morska i 
biogospodarka 

• Transport i energetyka 

• Ochrona klimatu i 
środowiska 

• Efektywne 
gospodarowanie zasobami 
i surowcami 

• Problematyka społeczna i 
bezpieczeństwo obywateli 

 

• Innowacje w MŚP  

SME 
Instrument 



Instrument
MŚP 

FTI FET-Open 

INNOSUP PRIZES 

 

European Innovation Council (EIC) 
 Work-Programme 2018-2020 

HORIZONT 2020 
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INSTRUMENT MŚP - Dla kogo? 

Instrument w ramach H2020 dedykowany jest jedynie MŚP 

 (z obszaru państw członkowskich lub stowarzyszonych z programem H2020) 
 

 Pojedyncze MŚP lub konsorcja skupiające MŚP 

 Start-upy, ale focus położony na dojrzałe firmy 

 MŚP skupione na wprowadzeniu innowacyjnego 
produktu/usługi/procesu  przełomowa/radykalna zmiana na 
rynku 

 MŚP wykazujące ambicje do wzrostu w skali europejskiej i 
międzynarodowej 

 Rozwiązania będące na poziomie min. 6 TRL (skali gotowości 
technologicznej) 

 Tylko „for-profit” 
 

SME 
Instrument 



FAZY INSTRUMENTU MŚP  
FA

ZA
  I

 

OCENA 
WYKONALNOŚCI:  

- Ocena potencjału 
technicznego  oraz 
komercyjnego 

- 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 itp 

- Czas trwania 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 

SME 
Instrument 



SKALA TRL 
SME 

Instrument 
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 BUDŻET - Co możemy sfinansować? 

 

• Koszty osobowe - rzeczywiste koszty osobowe personelu zatrudnionego na 
podstawie umowy o pracę  (lub równoważnego aktu zatrudnienia) 
 

• Amortyzacja sprzętu trwałego - koszty odpowiadające zużyciu na potrzeby 
projektu  
 

• Zakup towarów i usług  - niezbędnych do realizacji projektu 
 

• Podwykonawstwo  - na zasadach rynkowych; niemożliwe między partnerami 
konsorcjum 

 

Projekt rozliczany jest wyłącznie merytorycznie - Faza I 
Projekt rozliczany jest zarówno merytorycznie, jak i finansowo - Faza II 

SME 
Instrument 



Formularz A  

Dane o podmiocie składającym wniosek/koordynatorze konsorcjum składającym 
wniosek 

Formularz B (części 1-3; Faza I – max. 10 stron, Faza II – max. 30 stron) 

Idea projektu:  

1. Doskonałość (Excellence) 

2. Wpływ (Impact) 

3. Wdrożenie (Implementation) 

Załączniki, listy intencyjne (części 4-5) -  brak limitu stron 

Struktura wniosku projektowego  
 FAZA I i II 
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SME 
Instrument 



KONKURSY - Cut-off dates 

• W ramach instrumentu MŚP przedsiębiorstwo może jednorazowo składać tylko 
jeden wniosek do fazy I lub II. 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 

FAZA I FAZA II 

 
 

2018 
 

8 luty 2018 10 stycznia 2018 

3 maja 2018 14 marca 2018 

5 września 2018 23 maja 2018 

7 listopada 2018 10 października 2018 

Instrument 
MŚP 
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Participant Portal –  dokumenty konkursowe 



PROGI (thresholds) 
+ Seal of Excellence 
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SME 
Instrument 

Faza I 
Próg  13/15 punktów 
 
Faza II 
Próg  13/15 punktów 
 * panel ekspercki  powyżej 13 punktów 

• face-to-face interview in Brussels 
• reprezentanci firmy 
• eksperci: Technologia&Przemysł&Biznes&Finanse 
 
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112018seal-of-
excellence/opis-konkursu/ 

 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112018seal-of-excellence/opis-konkursu/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112018seal-of-excellence/opis-konkursu/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112018seal-of-excellence/opis-konkursu/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112018seal-of-excellence/opis-konkursu/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112018seal-of-excellence/opis-konkursu/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112018seal-of-excellence/opis-konkursu/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112018seal-of-excellence/opis-konkursu/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112018seal-of-excellence/opis-konkursu/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112018seal-of-excellence/opis-konkursu/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112018seal-of-excellence/opis-konkursu/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112018seal-of-excellence/opis-konkursu/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112018seal-of-excellence/opis-konkursu/


Dlaczego warto aplikować? 

• Wsparcie ze strony KE nie jest pomocą publiczną 

• Wysoki poziom dofinansowania realizowanych projektów (70%) 

• Wejście do klubu najlepszych europejskich MŚP 

• Dostęp do najnowszych rozwiązań i wyników badań  
na świecie w danym sektorze; 

• Wzrost rozpoznawalności - prestiż w kraju oraz za granicą 

• Sieć kontaktów (networking) i budowa marki na arenie międzynarodowej 

• Dostęp do coachingu i mentoringu w zakresie prowadzenia biznesu i 
zarządzania (CEO, BA, VC) 

Instrument 
MŚP 
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Bezpłatna oferta KPK PB UE 

Szkolenia, warsztaty, konferencje 

Konsultacje w zakresie przygotowywania wniosków 
projektowych i realizacji projektów 

Działania mentoringowe dla zespołów zainteresowanych 
złożeniem wniosku do programu Horyzont 2020  

Porady finansowo-prawne na etapie przygotowania  
i realizacji projektów 

Poszukiwanie partnerów do konsorcjów 
międzynarodowych 

Pomoc zagranicznym naukowcom przyjeżdżającym 
do Polski 

SME 
Instrument 



Krajowy portal o Horyzoncie 2020 
www.kpk.gov.pl  

SME 
Instrument 

http://www.kpk.gov.pl/


• Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE           
http://www.kpk.gov.pl  

• Participant Portal 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/op
portunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2014.html#tab1  

• EASME                                                                            
http://ec.europa.eu/easme/sme_en.htm  

• EIC 

       https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm  

Przydatne strony 
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SME 
Instrument 

http://www.kpk.gov.pl/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2014.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2014.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2014.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2014.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2014.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2014.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2014.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2014.html#tab1
http://ec.europa.eu/easme/sme_en.htm
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY  

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  
 

 

 
Marta Krutel 

kom. +48 728 518 587 
marta.krutel@kpk.gov.pl 
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http://www.youtube.com/user/kpkpbue
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