
 
Warsztaty: Fotonika w Programie H2020 

Warszawa, 13.04.2018 
 

Małgorzata Szołucha 
Koordynator obszaru ICT w Programie H2020 
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Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 
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W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 

 

Możliwości dla sektora 
FOTONIKI w Programie H2020 

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%20contact%20point
https://twitter.com/kpk_pl


Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE  
przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN 
KPK do PR Horyzont 2020  

KPK do Euratom-Fission 
• Koordynujemy Sieć KPK 

• Koordynujemy sieć Euraxess 

20 lat KPK PB UE  

Szkolenia/warsztaty 

Konsultacje wniosków 

Konferencje 

Wsparcie w poszukiwaniu partnerów  

Dni informacyjne 

Spotkania brokerskie 

Mentoring  Współpraca między innymi z KE, MNiSW, biuro PolSCA w Brukseli. 



Zakres prezentacji 

 
1. Tematy w programie H2020 dla FOTONIKI 
2. Huby Innowacji Cyfrowych  (Digital Innovation Hubs) 
3. Granty dla stron trzecich (Financial support to Third 

parties)  
4. Instrument dla MŚP (SME Instrument) 
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H2020: Information and Communication Technologies 
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Struktura programu Horyzont 2020 
Doskonałość w nauce 
(EXCELLENT SCIENCE) 
 
1. Europejska Rada ds. Badań 
Naukowych (ERC) 
 
2. Przyszłe i powstające technologie 
(FET) 
 
3. Działania „Marie Skłodowska-Curie” 
w zakresie umiejętności, szkoleń 
i rozwoju kariery naukowej 
 
4. Europejska infrastruktura badawcza 
(w tym e-infrastruktura) 
 

Wiodąca pozycja w przemyśle 
(INDUSTRIAL LEADERSHIP) 
 
1. Lider w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych 
(Leadership in enabling and 
industrial technologies (LEITs) 
ICT, mikro- i nanotechnologie, materiały i 
zaawansowane technologie produkcji i 
przetwarzania, biotechnologia, technologie 
kosmiczne 
 
2. Dostęp do finansowania kapitałem 
wysokiego ryzyka 
 
3. Innowacje w MŚP (instrument MSP) 

Wyzwania społeczne 
(SOCIETAL CHALLENGES) 
 
1. ZDROWIE, zmiany demograficzne i dobrostan 
2. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, zrównoważone 
rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód 
śródlądowych i bio-gospodarka 
3. Bezpieczna, czysta i efektywna ENERGIA 
4. Inteligentny, zielony TRANSPORT 
5. Klimat, ŚRDOWISKO, efektywna gospodarka 
zasobami i surowcami 
6. EUROPA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE – 
innowacyjne społeczeństwa 
7. BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA – ochrona 
wolności, bezpieczeństwo Europy i jej obywateli 

Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii (EIT) Wspólne Centrum Badawcze (JRC) EURATOM 

Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa 
Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa 



Tematy dla FOTONIKI w H2020  

Information and Communication Technologies 
Call – Technologies for Digitising European Industry 

ICT-03-2018-
2019 

Photonics Manufacturing Pilot Lines for 
Photonic Components and Devices IA 

30 
8-15 

31 Oct 
2017 

17 Apr 
2018 

30 16 Oct 
2018 

28 Mar 
2019 

ICT-04-2018 
Photonics based manufacturing, access to 
photonics, datacom photonics and 
connected lighting 

a. IA 25 3-6 31 Oct 
2017 

17 Apr 
2018 

b. RIA 30 3-6 31 Oct 
2017 

17 Apr 
2018 

ICT-05-2019 Application driven Photonics components 

IA 30 3-6 16 Oct 
2018 

28 Mar 
2019 

RIA 45 3-6 16 Oct 
2018 

28 Mar 
2019 

CSA 1,5 1-1,5 16 Oct 
2018 

28 Mar 
2019 



ICT-03-2018-2019 Photonics Manufacturing Pilot Lines 
for Photonic Components and Devices 
 
Zakres: Stworzenie pilotażowych linii produkcyjnych (Manufacturing 
Pilot Lines); działania powinny zapewniać otwarty dostęp do 
produkcji zaawansowanych komponentów i systemów fotonicznych 
oraz oferować powiązane usługi, w tym projektowanie, 
charakteryzowanie i testowanie oraz obejmować wszystkie etapy 
produkcji. 
 
 Typ projektu: IA (Innovation Actions ) 
 Budżet tematu 2018: 30 Mln € 
 Budżet projektu: od 8 do 15 Mln € 
 Terminy 2018:  

 Otwarcie: 31/10/2017 
 Zamknięcie: 17/04/2018 

 Terminy 2019:  
 Otwarcie: 16/10/2018 
 Zamknięcie: 28 /03/2019 
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ICT 
 

Photonics KET  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-03-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-03-2018-2019.html


ICT-03-2018-2019 Photonics Manufacturing Pilot Lines 
for Photonic Components and Devices 
 
Działania muszą dotyczyć jednej lub więcej następujących technologii: 

 
 Fosforan indu – Indium Phosphide (konkurs 2018): zapewnienie 

otwartego dostępu do fotonicznych układów scalonych opartych na fosforze 
indu, oferujących ogólne rozwiązania dla szerokiej gamy zastosowań. 
 

 Fotonika krzemowa – Silicon Photonics (konkurs 2018): zapewnienie 
otwartego dostępu do fotonicznych układów scalonych opartych na fotonice 
krzemowej, oferujących ogólne rozwiązania dla szerokiej gamy aplikacji. 
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Actions should make use of existing infrastructure and develop close links with on-
going European and national initiatives in order to maximise impact 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-03-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-03-2018-2019.html


ICT-03-2018 Photonics Manufacturing Pilot Lines for 
Photonic Components and Devices 
 
Działania muszą dotyczyć jednej lub więcej następujących technologii: 
 
 Optyka nowej generacji – Next generation free-form optics  

(konkurs 2019): zapewnienie dostępu do optyki o dowolnych kształtach i 
wyjątkowym wykończeniu powierzchni, wykorzystanie nowych materiałów 
optycznych i / lub łączenie i integrowanie elementów dyfrakcyjnych/ 
refrakcyjnych/odbijających światło, w celu uzyskania nowych możliwości 
zastosowań. 
 

 Zaawansowane technologie optyczne dla urządzeń medycznych do 
diagnostyki medycznej – Advanced optical medical device 
technologies for medical diagnostics (konkurs 2019): udostępnienie 
nowych, niezawodnych urządzeń optycznych do diagnostyki medycznej in 
vivo i /lub in vitro. 
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Actions should make use of existing infrastructure and develop close links with on-
going European and national initiatives in order to maximise impact 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-03-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-03-2018-2019.html


PPP Pilot Lines reaching Companies in 15 European Countries 
Broad variety of support areas e.g. health applications, sensors for chemical detection, 
Photonics Integrated Circuits and OLEDS 

“With these Pilot Lines Europe will 
position itself at the forefront of 
innovations in Photonics.  
Our companies and in particular the 
manufacturing sector will have access to 
support for innovation and the facilities 
needed to get ahead in global markets.  
Photonics is a crucial component for the 
successful digitalisation of European 
Industry and the economy” 
 

Günther Oettinger in his function as Commissioner for Digital 
economy and Society, February 2016 

Data Source: EC_DG Connect / Photonics PPP Activity Report 2017 



….. 

Linie pilotażowe – przykłady projektów 
MIRPHAB jest linią pilotażową do prototypowania i produkcji 
innowacyjnych czujników podczerwieni (mid-IR) służących 
do wykrywania substancji chemicznych w gazach i płynach, 

w czasie rzeczywistym, z niezrównaną szybkością i 
czułością.  

Nowy czujnik, który odczytuje unikatowe częstotliwości 
powstające w czasie interakcji płynów lub gazów ze 

światłem, może już niedługo być montowany w wejściach lub 
na lotniskach, aby skanować ludzi i bagaże pod kątem 
podejrzanych materiałów zanim się znajdą w budynku.  

PIXAPP to platforma do montażu i pakowania Photonic 
Integrated Circuit ( PIC ), umożliwiająca użytkownikom 

wykorzystanie przełomowych zalet technologii PIC. 
PIXAPP składa się z wysoce interdyscyplinarnego zespołu 

wiodących europejskich organizacji przemysłowych i 
badawczych, zapewniając użytkownikom jednopunktowy 

dostęp do montażu i pakowania PIC. 

PIX4lifeLinia pilotażowa PIX4life ma na celu ułatwienie badań i 
rozwoju w dziedzinie biofotoniki, pomagając firmom i 

uniwersytetom wypełnić lukę między badaniami a rozwojem 
przemysłowym.  



ICT-05-2019 Application driven Photonics 
components 
 
Zakres: Technologie fotoniczne do zastosowań w dziedzinie zdrowia 
 
 Typ projektu: IA, RIA, CSA 
 Budżet tematu: 

 IA: 30 Mln € (budżet projektu: od 3 do 6 Mln €) 
 RIA: 45 Mln € (budżet projektu: od 3 do 6 Mln €) 
 CSA: 1.5 Mln € (budżet projektu: od 1 do 1.5 Mln €) 

 
 Terminy:  

 Otwarcie: 16/10/2018 
 Zamknięcie: 28/03/2019 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-05-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-05-2019.html


ICT-05-2019 Application driven Photonics 
components 
 
Działania innowacyjne (IA) 
 
Urządzenia fotoniczne wspomagające monitorowanie postępu 
terapeutycznego – Photonics devices to support monitoring therapeutic 
progress: Działania powinny rozwijać niezawodne bezpieczne w obsłudze, 
urządzenia fotoniczne  w celu wspierania leczenia poważnych chorób, takich 
jak rak (z wyjątkiem raka skóry) choroby zakaźne, zwyrodnieniowe i sercowo-
naczyniowe. 
 
Optymalizacja procesów produkcji w oparciu o czujniki – Sensor-Based 
Optimization of Production Processes: Działania powinny dotyczyć 
prototypowania, demonstracji, optymalizacji i walidacji w warunkach 
rzeczywistych (przemysłowych) zaawansowanych inteligentnych 
szerokopasmowych multimodalnych rozwiązań fotonicznych.  
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-05-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-05-2019.html


ICT-05-2019 Application driven Photonics components 
 
Działania badawczo-innowacyjne (RIA) 
 
System fotoniczny oparte na chipie / systemie w pakiecie dla 
zastosowań optycznych– Photonics System on Chip/ System in 
Package for optical interconnect applications 
Działania powinny dotyczyć zaawansowanych technik kombinacji 
fotonicznych układów scalonych z innymi obwodami, urządzeniami 
umożliwiającymi osiągnięcie znacznego postępu w zakresie możliwości, 
wydajności i złożoności systemu fotonicznego opartego na chipie.  
 
Systemy fotoniczne do zaawansowanego obrazowania 
wspomagające terapię opartą na diagnostyce- Photonics systems 
for advanced imaging to support diagnostics driven therapy: 
Działania powinny badać przełomowe, niezawodne, bezpieczne w 
obsłudze, systemy obrazowania umożliwiające diagnostykę podczas 
interwencji i leczenia chorób takich jak rak (z wyjątkiem raka skóry), 
choroby zakaźne, zwyrodnieniowe i sercowo-naczyniowe.  
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-05-2019.html


ICT-05-2019 Application driven Photonics 
components 
 
Działania koordynacyjne i wspierające (CSA) 
 
Wspieranie kariery w dziedzinie fotoniki: Działania powinny 
docierać do absolwentów/doktorantów i młodych post doktorów 
nauk ścisłych – STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics), aby zachęcić ich do kontynuowania kariery w 
dziedzinie fotoniki.  
Działania powinny pomóc studentom w przygotowaniu się do 
przemysłu i zapewnić odpowiednie szkolenia, zachęcać do 
innowacji i przedsiębiorczości. 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-05-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-05-2019.html
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Support to Hubs 
H2020 

LEIT-ICT WP 2018-2020 

Support to Hubs (LEIT-ICT WP2018-2020) 

ID tematu Temat  Typ projektu Budżet 
tematu 

Sugerowany 
budżet projektu Termin otwarcia  Termin 

zamknięcia 

DT-ICT-01-2019 Smart Anything Everywhere a. IA 48 up to 8 16 Oct 2018 02 Apr 2019 

    b. CSA 1   16 Oct 2018 02 Apr 2019 

DT-ICT-02-2018 Robotics - Digital Innovation Hubs (DIH) a. IA 64 16 31 Oct 2017 17 Apr 2018 

    b. CSA 2 2 31 Oct 2017 17 Apr 2018 

DT-ICT-03-2020 I4MS (phase 4) - uptake of digital game changers 
and digital manufacturing platforms           

DT-ICT-04-2020 Photonics Innovation Hubs           

DT-ICT-05-2020 Big Data Innovation Hubs           

DT-ICT-06-2018 Coordination and Support Activities for Digital 
Innovation Hub network CSA 1   31 Oct 2017 17 Apr 2018 
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Support to Hubs 
H2020 

LEIT-ICT WP 2018-2020 



DT-ICT-04-2020 Photonics Innovation Hubs 
 
Zakres: Digital Innovation Hub (DIH) pomaga firmom stać się 
bardziej konkurencyjnymi poprzez usprawnianie ich procesów 
biznesowych / produkcyjnych, a także produktów i usług za 
pomocą technologii cyfroweych. DIH oferują usługi 
prototypowania, testowania, eksperymentów, wytwarzania 
innowacyjnych produktów lub pośrednictwa między 
użytkownikami i dostawcami technologii. 
 
 Additive Manufacturing (metal based) 
 Laser based equipment in advanced manufacturing 
 Photonics Innovation Hub  
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DRAFT 



 



Więcej informacji o konkursach dla FOTONIKI  
w Programie H2020 

Selection of calls 
FUNDING OPPORTUNITIES FOR PHOTONICS 

H2020, Work Programme 2018-2020 

http://www.photonics-
austria.at/fileadmin/user_upload/images/Projects/Horiz

on2020_Photonics_calls_2018_and_2019.pdf  

http://www.photonics-austria.at/fileadmin/user_upload/images/Projects/Horizon2020_Photonics_calls_2018_and_2019.pdf
http://www.photonics-austria.at/fileadmin/user_upload/images/Projects/Horizon2020_Photonics_calls_2018_and_2019.pdf
http://www.photonics-austria.at/fileadmin/user_upload/images/Projects/Horizon2020_Photonics_calls_2018_and_2019.pdf


Zakres prezentacji 

 
1. Tematy w programie H2020 dla FOTONIKI 
2. Huby Innowacji Cyfrowych  (Digital Innovation Hubs) 
3. Granty dla stron trzecich (Financial support to Third 

parties)  
4. Instrument dla MŚP (SME Instrument) 
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Huby Innowacji Cyfrowych – idea  

Idea tworzenia Hubów (niektóre aspekty): 
 Umożliwiać przedsiębiorstwom korzystanie z infrastruktury, dostęp do 

usług cyfrowych;   
 Umożliwiać testowanie i eksperymentowanie (produktów, procesów, 

modeli biznesowych); 
 Angażować MŚP, start-upy, różne gałęzie przemysłu (także nie 

technologiczne); 
 Udostępniać najnowsze technologie wszystkim gałęziom 

przemysłowym; 
 Stymulować oddolne inicjatywy związane z innowacjami cyfrowymi; 
 Zapewniać doradztwo (techniczne, finansowe, IPR itp.). 

 
 
 
 

 
 



COMPETENCE CENTER 

KNOWLEDGE 

TECHNICAL 
SUPPORT 

(development, integration, etc.) 

TESTING 

TRAINING 

INNOVATION 
COACHING 

ACCESS TO FINANCE 

INFRASTRUCTURE 

ACCESS TO 
USERS 

Huby Innowacji Cyfrowych – usługi  
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COMPETENCE CENTER 
SHARED PHYSICAL 

INFRASTRUCTURE & SUPPORT 
(TECHNICAL, LEGAL, 

ADMINISTRATIVE, 
BUSINESS,…) 

INCUBATOR 
ENTREPRENEUR 

INVESTORS 

INDUSTRY 

ACADEMIA 

USERS COMMUNITY: 
SMES, CITIZENS, 
 LOCAL ECONOMIC ACTORS,… 

GOVERNMENT 

Huby Innowacji Cyfrowych – aktorzy  



Koncepcja DIH  - nastawienie na usługi na rzecz MŚP 
Service Activities 
Community building Scouting, brokerage, awareness creation, dissemination, ecosystem building 

Visioning & strategy development Market intelligence, market assessments, innovation strategy development 

Mentoring Training of other hubs and competence centres 
(Collaborative) R&D Technology concept development, proof of concept. 
Technical support on scale-up Concept validation, prototyping, small series production 

Commercial infrastructure Renting for R&D, low rate commercial production 
Testing and validation Certification, product demonstration, product qualification 
Incubator/accelerator  support Voice of customer, market assessment, business development, consortia building 

Access to finance Financial engineering, connection to funding sources, investment plans 

Skills and education Courses, workshops, offering technological infrastructure for educational purposes 

Ec
os

ys
te

m
 

Te
ch

no
lo

gy
 

Bu
sin

es
s 



KONIECZNOŚĆ SYNERGII 

 
 
 
H2020 finansuje współpracę 
międzynarodową pomiędzy 
Hubami, transgraniczne 
eksperymenty, testowanie itp.  

Finansowanie 
zakładania/działania Hubów ze 
środków krajowych/ 
regionalnych, mogą to być: 
- Infrastruktura (demonstratory, 

linie pilotażowe itp.) 
- Programy szkoleniowe, nowe 

kierunki studiów, np. w 
zakresie kompetencji 
cyfrowych 

- Działania typu scale-up 
- Działania związane z 

doradztwem finansowym, IPR 
itp.  

 

Łączenie finansowania z programów EFSI 
(Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne) 

i programu Horyzont 2020 



Huby Innowacji Cyfrowych – finansowanie 

Regiony/ Kraje członkowskie 
 Utworzenie/wspieranie Centrów 

kompetencji/ Hubów Innowacji 
Cyfrowych – DIH  

 Wsparcie dla regionów, w których 
nie ma DIH 

 Wspieranie współpracy DIH z 
innych regionów w celu 
nawiązywania kontaktów, 
definiowania specjalizacji 

 Finansowanie aparatury, sprzętu, 
linii pilotażowych, demonstratorów 

 Dostęp do finansowania 

KE/ H2020 
 Wsparcie działań „sieciowania” 

pomiędzy DIH 
 Wsparcie transgranicznych 

eksperymentów (finansowanie 
dla stron trzecich) 

 Wymiana dobrych praktyk, 
success stories, działania 
szkoleniowe 

 Stworzenie katalogu DIH i ich 
kompetencji 



WP 2018 – 2020 - ICT 

Focus area "Digitising and transforming European industry and services" calls for digital 
innovation hubs (for 300 M€) 
Innovation actions with the following characteristics: 

– Consortia should be deeply rooted in regional/national DIH 
– Critical mass of highly innovative, cross border experiments. At least 50% of the 

budget should directly benefit SMEs or slightly bigger companies.  
– Activities should aim at long-term sustainability and include a business plan for 

the digital innovation hubs, a plan to attract investors, to address training and 
skills development needs and dissemination. Established networks reaching out 
to SMEs like the Enterprise Europe Network and the NCP network should be 
used.   

– Selected projects are expected to collaborate on building a network of Digital 
Innovation Hubs, covering most regions in Europe.  
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 Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS), 
 Smart Anything Everywhere (SAE), 
 iHub, 
 Open Data Incubator Europe (ODINE), 
 European Institute of Innovation & Technology (EIT)  
 Knowledge and Innovation Community (KIC), 
 European Coordination Hub for Open Robotics Development (ECHORD++), 
 Access Center for Photonics Innovation Solutions and Technology Support 

(ACTPHAST), 
 Supercomputing Exercise for SMEs (SESAME NET), 
 call for tender - EU13 DIHs. 
 The Commission also set up in June 2016 a thematic smart specialisation 

platform for industrial modernisation (s3platform) 
 

H2020: dotychczas sfinansowane paneuropejskie 
inicjatywy związane z działaniem Hubów innowacji cyfrowych  

http://ec.europa.eu/digital-single-market/innovation-ict-manufacturing-smes
http://ec.europa.eu/digital-single-market/en/smart-anything-everywhere
http://ihub.eu/
http://opendataincubator.eu/
https://eit.europa.eu/
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-glance
http://echord.eu/
http://www.actphast.eu/
https://sesamenet.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ex-ante-publicity-call-tenders-digital-innovation-hubs-catalogue-smart-20160002
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home


Digital Innovation Hubs  
Catalogue* 

Pierwsza wersja dostępna: 
 

• Podstawowe informacje dotyczące 
Hubów Innowacji Cyfrowych 
finansowanych ze środków 
krajowych, regionalnych, EU: profil 
działalności, dane kontaktowe, 
przykłady świadczonych usług 

• Mechanizm wyszukiwania  

http://s3platform.jrc.ec.europa.
eu/digital-innovation-hubs-tool 

JRC-B3-DIH@ec.europa.eu 

mailto:JRC-B3-DIH@ec.europa.eu


 Działanie skierowane do MS z krajów członkowskich EU13 
(Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, 
Malta, Polska, Rumunia, Słowacja oraz Słowenia). 
 

 Działanie to prowadzone było w ramach projektu Smart Factories in the 
new EU Member States dofinansowanego przez KE, Dyrekcję Generalną 
ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG CONNECT). 
 

 Więcej informacji można uzyskać na stronie KE lub: 
email: Smart.Factories@pl.pwc.com lub 
dorota.zawadzka-stepniak@pl.pwc.com lub 
konrad.danieluk@pl.pwc.com 
 

1.   
 
 

 

http://www.kpk.gov.pl/?p=38720  

Konkurs na Huby Innowacji Cyfrowych w EU13 
Closed  

https://ec.europa.eu/futurium/en/implementing-digitising-european-industry-actions/digital-innovation-hubs-smart-factories-new-eu
https://ec.europa.eu/futurium/en/implementing-digitising-european-industry-actions/digital-innovation-hubs-smart-factories-new-eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-digital-innovation-hubs-eu13-member-states
mailto:Smart.Factories@pl.pwc.com
mailto:dorota.zawadzka-stepniak@pl.pwc.com
mailto:konrad.danieluk@pl.pwc.com
http://www.kpk.gov.pl/?p=38720
http://www.kpk.gov.pl/?p=38720
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2. Huby Innowacji Cyfrowych  (Digital Innovation Hubs) 
3. Granty dla stron trzecich (Financial support to Third 

parties)  
4. Instrument dla MŚP (SME Instrument) 
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Źródło – prezentacja KE: https://www.b2match.eu/system/ictproposersday2017/files/ICT_Proposers_day_FSTP.pdf?1517865312   

https://www.b2match.eu/system/ictproposersday2017/files/ICT_Proposers_day_FSTP.pdf?1517865312
https://www.b2match.eu/system/ictproposersday2017/files/ICT_Proposers_day_FSTP.pdf?1517865312


Granty dla stron trzecich – jak to działa?  

 
 
 
 

 

Konkurs  
H2020 

Projekt X  
H2020 

Projekt Y  
H2020 

Projekt Z  
H2020 

Projekt 
XXX 

Projekt 
XXX 

Projekt 
XXX 

Ewaluacja 
projektów – 
eksperci EC 

Publikacja na 
Participant 
Portal 

Publikacja na 
stronie projektu 

Ewaluacja ? 

Beneficjenci? 

Konkurs projektu 



Granty dla stron trzecich w H2020 

 Budżety projektów dla stron trzecich: 
 zazwyczaj: EUR 25.000 – 200.000  per party  
 najmniejsze granty: EUR 1.000 – 8.000 per action by third party 
 

 50% - 80% budżetu projektu finansowanego przez KE 
 

 Strony trzecie: najczęściej MŚP, ale mogą to być również duże 
przedsiębiorstwa, uczelnie, instytuty 
 

 Działania: najczęściej testowanie technologii,  
eksperymenty, walidacja koncepcji, vouchery, itp...  

 
 

Zapisy w WP 

Zapisy w WP 

Określa 
konsorcjum 
projektowe  



Granty dla stron trzecich w H2020 

 Finansowanie dla stron trzecich opisane jest w załączniku K,  
General Annexes: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-
2017/annexes/h2020-wp1617-annex-ga_en.pdf 

 
 oraz w dokumencie KE 

Guidance note on financial support to third parties under H2020 
 
 

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://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/Guidance-note-on-financial-support-to-third-parties-under-H2020.pdf
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http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/Guidance-note-on-financial-support-to-third-parties-under-H2020.pdf


ACTPHAST 4.0 (obecna nazwa) 
Accelerating Photonics innovation for SME’s (ACTPHAST 4.0) Accelerating Photonics innovation 
for SME’s: a one stop-shop-incubator ACTPHAST 4.0 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/1417/view  
 
MIRPHAB  
jest linią pilotażową do prototypowania i produkcji innowacyjnych czujników podczerwieni (mid-
IR) służących do wykrywania substancji chemicznych w gazach i płynach, w czasie rzeczywistym, 
z niezrównaną szybkością i czułością.  
 
PIXAPP  
PIXAPP is the world’s first open-access Photonic Integrated Circuit (PIC) Assembly and Packaging Pilot 
line. PIXAPP consists of a highly-interdisciplinary team of Europe’s leading industrial & research 
organisations, and provides users with single-point access to PIC assembly and packaging. The Pilot Line 
Gateway Office is PIXAPP's the easy-access interface for external users. PIXAPP gives companies an 
easy-access route to transferring R&D results to the market. www.pixapp.eu 
 

 

Przykłady projektów z fotoniki,  
które ogłaszają konkursy dla stron trzecich w H2020 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/1417/view
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Przykład finansowania stron trzecich  

ACTPHAST   
 
 
 
Kongsberg Automotive Sp. z o.o. jest polską firmą działającą w międzynarodowej grupie Kongsberg 
Automotive Group. Firma działa od 2000 r. i zatrudnia ponad 1000 pracowników. Jest jedyną firmą w 
Europie produkującą elementy komfortu do siedzeń samochodowych.  
 
Produkty firmy są montowane w wielu znanych markach aut, m.in. w takich jak: BMW, Audi, Toyota i 
Porsche. 
 

 



Przykład finansowania stron trzecich w H2020 

W 2014 r. firma Kongsberg Automotive Sp. z o.o. zwróciła się do „punktu 
dostępu ACTPHAST” z prośbą o pomoc w automatyzacji systemu kontroli 

jakości spawów poliuretnowych w poduszkach powietrznych.  

ACTPHAST – Inkubator szybkiego prototypowania "one-stop-shop" 
wspierający innowacje fotoniczne firm europejskich zapewniając im bezpośredni 

dostęp do wiedzy i najnowocześniejszych obiektów wiodących europejskich 
centrów badawczych z zakresu fotoniki 

Grant „Automated quality control method of the welding process of polyurethane 
bags based on polarized light phenomena” realizowany w ramach projektu 

ACTPHAST obejmował opracowanie elastooptycznej metody analizy 
naprężeń w spawach poliuretanowych poduszek powietrznych 
stosowanych w fotelach samochodowych i jej implementację w 

warsztatowym systemie kontroli jakości.  

Kongsberg 
Automotive Sp. z o.o.  

GRANT dla stron trzecich:  
 

Instytutu Mikromechaniki  
i Fotoniki 



Przykład finansowania stron trzecich w H2020 (cd.) 

Grant dla stron trzecich 
 Czas trwania grantu: 6 miesięcy (styczeń – czerwiec 2015) 
 Budżet grantu: 64 000 EUR (brutto) 
 Kierownik grantu: dr hab. Leszek Sałbut, IMiF PW 
 Partner grantu: Kongsberg Automotive Sp. z o.o.  (wkład własny) 
 

GRANT dla stron trzecich: 
Instytutu Mikromechaniki  

i Fotoniki  

 
Zadania realizowane przez zespół IMiF PW: 
 
 Analiza metod elastooptycznych i opracowanie szczegółowych założeń technicznych do 

modyfikacji stanowiska pomiarowego, 
 Opracowanie i analiza algorytmu do automatycznej analizy prążków elastooptycznych, 
 Opracowanie opto-mechanicznej modyfikacji stanowiska pomiarowego, 
 Przeprowadzenie badań laboratoryjnych i kalibrację systemu pomiarowego, 
 Implementacja opracowanej metody i oprogramowania w przemysłowym stanowisku pomiarowym i 

przeprowadzenie pomiarów porównawczych. 
 

 



Scope Development of nondestructive method for quality control of polyurethane bags mounted in car seats. The 
main objective is to create automatic data analyze software of stress distribution in the whole welds area  
which allows quick assessment of the quality of welds and built measurement system working in workshop 
conditions. 

Start January 2015 
Duration 6 months 
Partners  - Konsberg Automotive (Poland) 

 - Institute of Micromechanics and Photonics  
   of Warsaw University of Technology 

Automated quality control method of the 
welding process of polyurethane bags 
based on polarized light phenomena 



Otwarte konkursy w ramach projektów udzielających 
wsparcia dla stron trzecich w H2020 (różne tematy) 

 Lista konkursów dla stron 
trzecich znajduje się na 
stronie KE, pod linkiem: 
http://ec.europa.eu/research/p
articipants/portal/desktop/en/o
pportunities/other/competitive.
html 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/competitive.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/competitive.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/competitive.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/competitive.html




Więcej informacji 
Opracowania Photonics21 (PPP) 



Więcej informacji 
Opracowania Photonics21 (PPP) 

https://www.photonics21.org/news/Verlinkungen/2018/Annual-Activity-
Report-final.pdf?m=1520498119&    

https://www.photonics21.org/download/news/2017/Photonics21-Vision-
Paper-Final.pdf  

http://www.photonics-
austria.at/fileadmin/user_upload/images/Projects/Horizon2020_Photonics

_calls_2018_and_2019.pdf  
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Więcej informacji 
Photonics w H2020 

 Open Calls of Horizon 2020: 
 Photonics funded projects under Horizon 2020 SME Instrument 
 Factories of the Future 
 Photonics PPP call topics for Horizon 2020 Work Programme 2018-2020 

 
 Extract of all photonics related calls from Horizon2020 2018 and 2019 calls 

Horizon2020 Photonics calls 2018 and 2019 
 

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=8585
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/factories-of-the-future_en.html
http://photonicsweden.org/wp-content/uploads/Photonics-PPP-call-topics-for-Horizon-2020-Work-Programme-2018-2020.pdf
http://photonicsweden.org/wp-content/uploads/Horizon2020-Photonics-calls-2018-and-2019.pdf
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Więcej informacji 

 Digitising European Industry – Futurium 
https://ec.europa.eu/futurium/en/dei-implementation  
 

 Spotkanie: Digitising European Industry Stakeholder Forum 2018 
27 -28 March 2018, PARC DES EXPOSITIONS DE PARIS-NORD, VILLEPINTE, France 
(min. informacje dot. Hubów Innowacji Cyfrowych w Europie) 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digitising-european-industry-
stakeholder-forum-2018  

 

https://ec.europa.eu/futurium/en/dei-implementation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digitising-european-industry-stakeholder-forum-2018
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digitising-european-industry-stakeholder-forum-2018


Więcej informacji 
ICT w H2020 

 
 LEIT-ICT Work Programme 2018-2020 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-
wp1820-leit-ict_en.pdf 
 

 A guide to ICT-related activities in WP2018-20 (wszystkie obszary) 
https://www.kpk.gov.pl/?p=40043  
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf
https://www.kpk.gov.pl/?p=40043
https://www.kpk.gov.pl/?p=40043


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY  

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE 
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  

 

 
Małgorzata Szołucha 
kom. +48 664 032 128 

malgorzata.szolucha@kpk.gov.pl  
 

Aleksandra IAleksandra Ihnatowicz 
aleksandra.ihnatowicz@kpk.gov.pl 

Kom. +48 795 112 967  
 

Rafał Duczmal  
rafal.duczmal@kpk.gov.pl 

Kom. +48 664 032 132   
 

 

Dziękuję za uwagę 

mailto:malgorzata.szolucha@kpk.gov.pl
mailto:aleksandra.ihnatowicz@kpk.gov.pl
mailto:rafal.duczmal@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%20contact%20point
https://twitter.com/kpk_pl
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