
Warszawa 28 marca 2018 r. 

Marta Krutel 
 
 
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 

Warsztaty Instrumentu INNOSUP-01-2018-2020 dla klastrów 
– Program HORYZONT 2020 w synergii z programami 

krajowymi 
 

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 dla 2020 w pigułce 

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

 
 Program odpowiada na założenia Strategii Europa 2020; 

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

technologicznej (od pomysłu do rynku); 
 
MŚP jednym z beneficjentów priorytetowych; 

 
 Agendy badawcze definiowane przez duży przemysł; 
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Horyzont 2020 - beneficjenci 
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 Projekty badawczo-innowacyjne (RIA) - min. 3 partnerów z UE 

lub krajów stowarzyszonych, dofinansowanie do 100% kosztów 
kwalifikowalnych, wsparcie UE 2-5 mln Euro, czas trwania 
projektów 36-60  miesięcy; 
 

 Projekty innowacyjne (IA) - min. 3 partnerów z UE lub krajów 
stowarzyszonych, dofinansowanie do 70% kosztów 
kwalifikowalnych, wsparcie UE 5-10 mln Euro, czas trwania 
projektów 24-36 miesięcy; 

 
 
 
 

 

Horyzont dla 2020 dla innowacji – typy projektów 
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Horyzont 2020 – Poziom gotowości 
technologicznej 



INNOSUP-01-2018-2020 

 Cluster facilitated projects for new industrial value 
chains  

 
Konkurs jest podzielony na 2 etapy: 
 pierwszy 12 kwietnia (10 stron - koncepcja projektu) 
 drugi 13 września 2018 (pełny wniosek –70 stron, sekcje 1,2,3) 

Wartość projektu- 2,5 - 5 mln euro (20 mln EU)  

Budżet konkursu: 
 INNOSUP-01-2018 € 19.97 m 
 INNOSUP-01-2019 € 22.85 m 

Poziom dofinansowania - 70 % (100% PNFP) 

Konkurs - IA. 
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INNOSUP-01-2018-2020 

 Cluster facilitated projects for new industrial value 
chains  

 

Państwa Członkowskie UE i Państwa 
Stowarzyszone  

Co najmniej 3 niepowiązane ze sobą podmioty 
prawne, pochodzące z 3 różnych krajów 
członkowskich lub krajów stowarzyszonych  
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Idea/ Kluczowe działania 
 

Międzynarodowe konsorcja klastrów, które świadczą usługi  
rzecz małych i średnich firm 

 Rozwój przemysłowych międzysektorowych łańcuchów 
wartości w UE  

 Klastry = ecosystem wsparcia (narzędzia, zasoby i instrumenty 
wspierające rozwój przedsiębiorczości).  

 Koncentracja na integracji  oraz wsparciu  MŚP we współpracy 
z  podmiotami działających w obszarze innowacji (przemysł, 
MŚP, IOB)  w zakresie rozwiązywania konkretnych problemów 
czy wyzwań oraz  wsparcia rozwoju  przemysłu w Europie.  
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Idea/ Kluczowe działania 

Rozwój  nowych, wschodzących branż 
przemysłowych  które zapewnią wzrost i zatrudnienie 
w przyszłości 

75% całkowitego budżetu konsorcjum  MUSI być 
przyznane innowacyjnym  MŚP   – finansowanie 
kaskadowe (granty lub nagrody) 

Synergia między Funduszami Strukturalnymi i 
Europejskimi mająca na celu dalsze wsparcie 
projektów demonstracyjnych na dużą skalę  
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Wniosek – 1 etap   

 
 Koncepcja projektu (max. 10 stron)  
 Krótki i jasny opis celów i działań   
 Koncepcja - przedstawienie najważniejszych działań, 

sposobu wdrożenia i oczekiwanych rezultatów  
Opis jaki wpływ będą miały przedstawione działania na 

rozwój gospodarki i rynek pracy  
 Added value - Przedstawienie rozwoju oraz wartości 

dodanej na skalę europejską  
 Pokazanie  potencjału  jako modelu współpracy 

wspierającego  działalności prorozwojową firm 
Wskazanie szacunkowego budżetu  
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Wniosek – IMPACT/ wpływ na 
otoczenie  

 
Wsparcie MŚP przez tworzenie łańcucha wartości 

wspierających  innowacyjne rozwiązania w MŚP  
 Kreowanie konkurencyjności w przemyśle na 

skalę światową, która będzie miała wpływ na 
wzrost gospodarczy, rozwój rynku pracy, oraz 
efektywności gospodarczej.  

Nowe produktu i usługi, nowe kompetencje, 
nowe miejsca pracy, nowe branże, nowe modele 
biznesowe 

 Synergie, inwestorzy, KIS 
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Proposal Template 2018-2020 

Administrative forms (Part A) 

Project proposal (Part B) 

Innovation Actions (IA) 

 Stage 1of two-stage calls 
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Administrative forms (Part A) 
 

1. General information 

2. Participants&contacs 

3. Budget 

4. Abstract: Short summary (max. 2,000 
characters, with spaces) to clearly explain:  

 - the objectives of the proposal  

 - how they will be achieved  

 - their relevance to the work programme  
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Project proposal (Part B) 
 TITLE OF THE PROPOSAL 

1. Excellence  

Your proposal must address a work programme 
topic for this call for proposals.  

 1.1 Objectives  

 1.2 Relation to the work programme  

 1.3 Concept and methodology  

 1.4 Ambition  

2. Impact  

 2.1Expected impacts  
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Wniosek – punktacja  

 

W przypadku projektów konkursów dwu-
stopniowych, na etapie oceny I etapu 
oceniane będą kryteria excellence oraz 
impact.  

Próg dla każdego kryterium wynosi 4 punkty. 
Szacowany próg oceny wniosku wynosi 8 lub 
8,5 punktu.  
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Horyzont 2020 – Participant Portal – tematy  
i dokumenty konkursowe 

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

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Update 2016/2017 INNOSUP-01:  

 • 9 projects currently under implementation, average budget: EUR 5 
million  

• 10 open 3rd party calls for SMEs published so far (volume: approx. EUR 
15 million) 

• 9 launched and 4 proposed plan to support 994 SMEs. Overall, 

• INNOSUP-1 may support 2000 SMEs  

 

For more see 
http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster 

http://www.clustercollaboration.eu 
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http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster
http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster
http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster
http://www.clustercollaboration.eu/
http://www.clustercollaboration.eu/
http://www.clustercollaboration.eu/


Lessons learned from ongoing projects  

 Impact- szeroki zasięg, wszystkie kraje programu H2020 
( MŚP w Europie)  

Wysiłki i czas potrzebny na zaangażowanie MŚP – 
średni czas 36 miesięcy ( spotkania bezpośrednie z  
klastrami)  

Sugeruje się uruchomienie 2 konkursów dla MŚP (lump 
sum vouchers 60 000 EUR) szytych na miarę (tj. kilka 
rodzajów i etapów, matchmaking first) 

Wykorzystanie inwestorów i evaluatorów  jako osób 
oceniających projekty (investment readiness support & 
joint investor pitching event was proposed ) 
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Krajowy portal o Horyzoncie 2020 
www.kpk.gov.pl  

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


Bezpłatna oferta KPK PB UE 

Szkolenia, warsztaty, konferencje 

Konsultacje w zakresie przygotowywania wniosków 
projektowych i realizacji projektów 

Działania mentoringowe dla 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 



 

 Research & Innovation 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home 

 Participant portal 

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

 The European IPR Helpdesk : http://www.iprhelpdesk.eu/ 

 DESCA 2020 Model Consortium Agreement: http://www.desca-2020.eu/ 

 CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 

  H2020 Vademecum Section on Proposal Submission and Evaluation 

http://www.h2020.cz/files/pracna/H2020-Vademecum-Section-on-Proposal-Submission-and-Evaluation 

 KPK PB UE: http://kpk.gov.pl/ 

 

 

 

Więcej informacji 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.iprhelpdesk.eu/
http://www.iprhelpdesk.eu/
http://www.desca-2020.eu/
http://www.desca-2020.eu/
http://www.desca-2020.eu/
http://www.desca-2020.eu/
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY  

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  
 

 

Marta Krutel 

kom. +48 725 518 587 
Marta.Krutel@kpk.gov.pl 

 

kom. +48 725 518  
l 

Zespół Innowacji 

  

sme@kpk.gov.pl  
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