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Projekty w Programie Horyzont 2020 

Spojrzenie ze strony KPK: zasady uczestnictwa, jak rozpocząć 
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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. 
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www.kpk.gov.pl  

Ogólne zasady uczestnictwa 

 Projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 
różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych)  

 We wskazanych programach/działaniach/celach projekty składane przez 
indywidualnych naukowców (w H2020: cele szczegółowe: ERC, MSCA) lub 
indywidualne podmioty – np.  MŚP (Instrument MŚP) 

 Projekty finansowane wyłaniane w drodze konkursów ogłaszanych przez KE 

 Jakość  projektów oceniana przez niezależnych ekspertów 

 Wymiar europejski projektu (European added value) 

 

 

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


Typ projektu  
(Type of Action) 

Wys. 
dofinansowania 

KE 

Typowy 
czas 

trwania 
projektu 

Wymagana minimalna  ilość 
partnerów 

 

DZIAŁANIA BADAWCZO-
INNOWACYJNE 
(Research & Innovation 
Action) 

RIA do 100 % 36-48 mies.  ≥ 3 parterów z 3 różnych jednostek  z 3  
różnych krajów członkowskich lub/i 
stowarzyszonych  

DZIAŁANIA 
INNOWACYJNE 
(Innovation Action)  

IA do 70% 
(org. non-profit: 

100%). 

30-36 mies.  ≥ 3 partnerów z 3 różnych jednostek  z 3  
różnych krajów członkowskich lub/i 
stowarzyszonych 

DZIAŁANIA 
KOORDYNACYJNE  
I WSPIERAJĄCE 
(Coordination and 
Support Action) 

CSA do 100 % 
 

12-30 mies.  1 partner  z kraju członkowskiego  lub/i 
stowarzyszonego 
 

Główne rodzaje grantów w programie H2020 



Granty specyficzne – Instrument MŚP 

Typ projektu (Type of Action) Wymagana minimalna  ilość partnerów 

Instrument MŚP 
SME Instrument 

 SME  
Instrument  

1 SME z kraju członkowskiego lub/i 
stowarzyszonego   

SZYBKA SCIEŻKA DO INNOWACJI 
(Fast Track to Innovation Pilot) 

FTI ≥ 3 partnerów z 3 różnych jednostek z 3  
różnych krajów członkowskich lub/i 
stowarzyszonych ≤  5 partnerów z 5 
różnych krajów członkowskich lub/i 
stowarzyszonych 



Główne rodzaje grantów KE (1) 

Research and Innovation Actions (RIA) 

 Projekty  badawcze i innowacyjne prowadzone są przez międzynarodowe konsorcja, 
których celem jest stworzenie nowej wiedzy, technologii, produktów, demonstracji, 
walidacji prototypu na małą skalę laboratoryjną. Projekty mogą zawierać też elementy 
demonstracyjne lub pilotażowe. 

 Dofinansowanie dla wszystkich uczestników i wszystkich działań: 100%. 

 Liczba partnerów: min. 3 partnerów. 

DZIAŁANIA BADAWCZO-INNOWACYJNE  



Główne rodzaje grantów KE (2) 

Innovation Actions (IA) 

 Projekty innowacyjne składają się z działań nastawionych bezpośrednio na plany 
produkcyjne i/lub projektowanie nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, 
procesów lub usług. Projekty mogą zawierać elementy prototypowania, testowania, 
demonstracji lub pilotażu produktu na dużą skalę, przed wprowadzeniem na rynek.  
Ponadto projekty te mogą zakładać również realizację działań badawczych lub 
rozwojowych. 

 Dofinansowanie do 70% (org. non-profit: 100%). 

 Liczba partnerów: min. 3 partnerów. 

DZIAŁANIA INNOWACYJNE  



Główne rodzaje grantów KE (3) 

Coordination and Support Actions (CSA) 
 Celem tych akcji jest promowanie współpracy oraz koordynowanie działań badawczych, 

innowacyjnych lub politycznych; w ich zakres wchodzi definiowanie, organizowanie i 
zarządzanie wspólnymi inicjatywami oraz takie działania jak konferencje, spotkania, studia, 
wymiana personelu, upowszechnianie dobrych praktyk, tworzenie wspólnych systemów 
informacyjnych i grup eksperckich. 

 Finansowanie dla wszystkich uczestników i wszystkich działań: 100%.  

 Liczba partnerów: min. 1 uczestnik. 

DZIAŁANIA KOORDYNACYJNE I WSPIERAJĄCE  
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LINK 

http://www.horizon
2020projects.com/i
l-nano-elec-
photon/sme-
instrument-helps-
european-
photonics-firms/  

INSTRUMENT  MŚP w Programie H2020  
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INSTRUMENT  MŚP w Programie H2020  

SME Instrument 
 Instrument MŚP został uruchomiony w ramach „Horyzontu 2020”, aby wspomóc 

innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa w przekształcaniu wypracowanych w 
laboratoriach rozwiązań w produkty i usługi gotowe do wprowadzenia na rynek.  
O finansowanie ze środków tego instrumentu mogą ubiegać się MŚP z państw 
członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem „Horyzont 2020”.  
O wsparcie firma może aplikować indywidualnie, albo w konsorcjum.  
Instrument MŚP składa się z 3 faz.  

 Finansuje innowacyjne pomysły znajdujące się na poziomie 6 (TRL), dla których 
został wykonany prototyp lub przeprowadzono testy w środowisku operacyjnym.  

 Liczba partnerów: min. 1 uczestnik. 



© EURO-FUNDING ADVISORY 
 

SME Instrument  
 Wsparcie dla MŚP intensywnie korzystających z badań naukowych. 
 Zwiększenie zdolności MŚP pod względem innowacji. 
 Wsparcie innowacji rynkowych. 

Wkład: Idea/Koncept  
(wniosek 10 stron) 
Działania w ramach projektu: 
 Studium wykonalności 
 Ocena ryzyka 
 Prawa własności intelektualnej 
 Poszukiwanie partnerów 
 Pilotaż 
Rezultat: Biznes plan do Fazy II 
Warunki: 6  miesięcy,  
ryczałt 50 000 € 

Wkład: Biznes plan do fazy II + 
opis działań – 30 stron 
Działania w ramach projektu: 
 Prototyp, testowanie 
 Akcje pilotażowe 
 Miniaturyzacja 
 Skalowanie 
 Replikacja 
Rezultat: Pierwszy plan komerc.  
Warunki: 12-24 miesiące, 
refundacja 1-2,5 mln € 

Działania: 
 Certyfikat jakości 
 Ułatwienie dostępu do 

finansowania kapitałem 
prywatnym 

 Wsparcie (szkolenia, 
networking, zarządzanie 
prawami własności 
intelektualnej etc.) 

Brak bezpośredniego finansowania 
 

Faza 1: Koncepcja i ocena 
wykonalności Faza 3: Komercjalizacja Faza 2: działania 

demonstracyjne, replikacja 

INSTRUMENT MŚP  



 
 
A-STREAM: TOPOLOGICALLY DYNAMIC SCALED OUT DATA CENTRE NETWORKS 
FOR ENERGY EFFICIENCY AND MANAGEMENT 
 
Koszt utrzymania sieci w środowiskach centrów danych wciąż rośnie. Firma Aperlink stara się 
opatentować rozwiązanie optymalizujące oprogramowanie na rynku przełączników hybrydowych tworząc 
zintegrowane rozwiązanie sieciowe nowej generacji.  
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SME Phase 1 - przykład 

INSTRUMENT  MŚP w Programie H2020  

Budżet: 
Koszt całkowity: 
EUR 71 429 

Dofinansowanie KE: 
EUR 50.000 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/197426_en.html  

Koordynator: 
APERILINK LIMITED, 
Irlandia  

https://cordis.europa.eu/project/rcn/197426_en.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/197426_en.html


 
C-POC: Hyper/Hypo Coagulability Assessment Photonic Integrated Chip based  
Point of Care 
 
DAS Photonics (http://www.dasphotonics.com/) to młoda firma MŚP zatrudniająca około 37 
pracowników; łączny dochód w wysokości 3 milionów euro w 2014 r. Od 2008 r. firma działa w dziedzinie 
biosensorów nanofotonicznych. Z ich zastosowaniem tworzy system diagnostyczny skutecznie badający 
proces krzepnięcia, który przyczyni się do zapobiegania zakrzepom i krwotokom.  
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SME Phase 1 - przykład 

INSTRUMENT  MŚP w Programie H2020  

Koordynator: 
DAS PHOTONICS SL, 
Hiszpania  

Budżet: 
Koszt całkowity: 
EUR 71 429 

Dofinansowanie KE: 
EUR 50.000 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/197387_en.html  

http://www.dasphotonics.com/
http://www.dasphotonics.com/
http://www.dasphotonics.com/
http://www.dasphotonics.com/
http://www.dasphotonics.com/
http://www.dasphotonics.com/
http://www.dasphotonics.com/
http://www.dasphotonics.com/
http://www.dasphotonics.com/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/197387_en.html


 
QTOOL: Commercialization of Single-Photon Light Sources 
Naukowcy z Niels Bohr Institute (NBI) w Kopenhadze opracowali nowe źródło światła zdolne do emitowania pojedynczych fotonów,  
z niespotykaną precyzją i wydajnością. Istnieje wiele zastosowań efektywnych źródeł pojedynczych fotonów- od sieci kwantowych, 
kryptografię kwantową i symulatory kwantowe, które są przełomowymi rozwiązaniami w obszarze bezpieczeństwa i superkomputerów.  
Źródła pojedynczych fotonów nie są obecnie dostępne na rynku, a zapotrzebowanie na nie rośnie- duży popyt ze strony laboratoriów 
badawczo-rozwojowych zajmujących się technologią kwantową. Utworzona firma SPARROW QUANTUM stawia sobie za cel opracowanie  
i komercjalizację zestawu kluczowych komponentów fotonicznych. Umożliwi to naukowcom zajmującym się technologią kwantową  
i nanotechnologią przeprowadzanie badań w szybszy, tańszy i lepszy sposób niż jest to obecnie możliwe. Produktem finalnym będzie 
Quantum Photonic Toolbox, lub po prostu QTOOL - konfigurowalny zestaw narzędzi do zrewolucjonizowania wielu obszarów badań  
i rozwoju, w tym fotonowego przetwarzania kwantowego, kryptografii kwantowej, sieci kwantowych oraz wielu podstawowych badań  
w dziedzinie optyki kwantowej. 
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SME Phase 1 - przykład 

INSTRUMENT  MŚP w Programie H2020  

Koordynator: 
SPARROW QUANTUM 
AS, Holandia  

Budżet: 
Koszt całkowity: 
EUR 71 429 

Dofinansowanie KE: 
EUR 50.000 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/205123_en.html  

https://cordis.europa.eu/project/rcn/205123_en.html


 
NANOSCREEN: Disruptive portable device for pre-screening of Persistent Organic 
Pollutants –POPs- in food products and water 
 
NanoScreen to przenośne urządzenie wykrywające najbardziej szkodliwe trwałe zanieczyszczenia 
organiczne w żywności i wodzie prościej i taniej niż dotychczas stosowane technologie. 
Podstawowe zalety, które sprawiają, że NanoScreen jest przełomem: łatwy proces pobierania 
próbek; szybkość (10 minut); konkurencyjna cena.  
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SME Phase 1 - przykład 

INSTRUMENT  MŚP w Programie H2020  

Koordynator: 
SAFTRA PHOTONICS 
SRO, Słowacja 

Budżet: 
Koszt całkowity: 
EUR 71 429 

Dofinansowanie KE: 
EUR 50.000 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/199497_en.html    

https://cordis.europa.eu/project/rcn/199497_en.html


 
PhotoniX: PHOtonic Transmitters for Optical Networks and Interconnects in energy-

efficient datacentres, supercomputers and homes based on VCSELs 
Aby dopasować się do zapotrzebowania na wydajność nowoczesnych systemów obliczeniowych, który 
rośnie o trzy rzędy wielkości na dekadę, szybkość transmisji pojedynczego kanału połączenia powinna 
podwoić się co 2,5 roku, a liczba kanałów na łącze wzrasta pięciokrotnie co 10 lat. Do niedawna 
dominującą technologią interkonektów była miedź. Obecnie niezbędne są nowe technologie. Projekt 
PhotoniX oferuje energooszczędne łącze optyczne wykonane z włókien wielomodowych (MMF) 
zasilanych laserem o pionowej emisji powierzchniowej (VCSEL). Znajdzie on zastosowanie w 
centrach danych, super komputerach oraz gospodarstwach domowych.  
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SME Phase 2 - przykład 

INSTRUMENT  MŚP w Programie H2020  

Koordynator: 
VI SYSTEMS GMBH, 
Niemcy 

Budżet: 
Koszt całkowity: 
EUR 2 815 700 

Dofinansowanie KE: 
EUR 1 970 990 
 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/197138_en.html 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/197138_en.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/197138_en.html


 
 

OCAMIR: The world’s fastest low noise infrared camera- Optic camera infrared 
Projekt początkowo nazwany OCAMIR (od dużej siostry OCAM), potem nazwany C-RED narodził się w 
2014 roku, od pomysłu stworzenia najszybszej na świecie kamery na podczerwień o niskim 
poziomie szumów. Firma First Light Imaging została utworzona podczas FP7 jako wynik badań 
zainicjowanych w projekcie Opticon Research Infrastructure. Opracowana technologia jest w całości 
zaprojektowana i wyprodukowana w Europie.  
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SME Phase 2 - przykład 

INSTRUMENT  MŚP w Programie H2020  

Koordynator: 
FIRST LIGHT IMAGING 
SAS, Francja 

Budżet: 
Koszt całkowity: 
EUR 935 167,50 

Dofinansowanie KE: 
EUR 654 617 
 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/197016_en.html  

https://cordis.europa.eu/project/rcn/197016_en.html
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Poszukiwanie partnerów 

 Współpraca w ramach klastrów, PPP (Photonics21) 

 Wcześniejsze kontakty naukowe z partnerami w Europie 

 Serwis CORDIS: 

Przykłady realizowanych projektów: http://cordis.europa.eu/projects/home_pl.html  

 Konsorcja partnerów dotychczas realizujących projeky (w ramach Programów 
Ramowych UE ) 

 Portale poszukiwania partnerów  
(np. w ICT projekt Ideal-ist: http://www.ideal-ist.eu/) 

 Zgłoszenie do Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE lub do 
Regionalnych Punktów Kontaktowych  
 
 
 
 

 
 

http://cordis.europa.eu/projects/home_pl.html
http://www.ideal-ist.eu/


Photonics21 
WG1: Information and 

Communication  

WG2: Industrial Manufacturing 
and Quality 

WG3: Life Science and Health 

WG4:Emerging Lighting, 
Electronics and Displays  

WG5: Security, Metrology and 
Sensors 

WG6: Design and Manufacturing 
of Components and Systems 

WG7:Photonics Research, 
Education and Training  



Photonics21 
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Projekt Ideal-ist:  
 http://www.ideal-ist.eu  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
http://www.kpk.gov.pl/
http://www.ideal-ist.eu/
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Events (PRZESZŁE)  

 https://ec.europa.eu/digital
-single-
market/en/news/photonics-
calls-infoday-2017  

Dzień informacyjny 
 
Data: 8/12/2017 
Miejsce: Bruksela  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/photonics-calls-infoday-2017
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/photonics-calls-infoday-2017
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Events (PRZESZŁE)  

 https://ec.europa.eu/digital-
single-
market/en/news/photonics-
public-private-partnership-
annual-meeting  

Photonics Public Private 
Partnership Annual Meeting 
 
Data: 8-9/03/2018 
Miejsce: Bruksela  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/photonics-public-private-partnership-annual-meeting
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/photonics-public-private-partnership-annual-meeting
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Events (PRZYSZŁE)  

 http://photonicsweden.org/wp
-content/uploads/EPRISE-
EPR-
Programme_description_2018
0406_hr.pdf  

Matchmaking event on 
photonics in HEALTHCARE 
 
Data: 11 - 12 June 2018 
Miejsce: Stockholm, Sweden 

http://photonicsweden.org/wp-content/uploads/EPRISE-EPR-Programme_description_20180406_hr.pdf
http://photonicsweden.org/wp-content/uploads/EPRISE-EPR-Programme_description_20180406_hr.pdf
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Events (PRZYSZŁE)  

 https://ec.europa.eu/digital
-single-
market/en/events/ict-2018-
imagine-digital-connect-
europe  

ICT 2018: Imagine Digital - 
Connect Europe 
 
Data: 4-6/12/2018  
Miejsce: Wiedeń 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-2018-imagine-digital-connect-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-2018-imagine-digital-connect-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-2018-imagine-digital-connect-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-2018-imagine-digital-connect-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-2018-imagine-digital-connect-europe


Events (PRZYSZŁE) 

https://www.photonics21.org/  

Strona internetowa: 
  

 European Technology 
Platform Photonics21 

https://www.photonics21.org/


Więcej informacji 
Media społecznościowe 



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  

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

 Definiowanie priorytetów regionalnych/krajowych w danych dziedzinach badawczych; 
 
 Wsparcie uczestnictwa przedsiębiorstw i jednostek naukowych w międzynarodowych 

spotkaniach informacyjnych, brokerskich i partnerskich związanych z Programem H2020 
(finansowanie kosztów podróży dla jednostek chcących nawiązać kontakty B+R+I); 
 

 Wsparcie związane z pokryciem składek członkowskich w europejskich PPP (5G 
Infrastructure PPP, Photonics 21, Robotics-SPARC, EuroHPC, Green Vehicles, Big 
Data, Cybersecurity; Factories of the Future – FoF, European Green Vehicles 
Initiative – EGVI, Energy-efficient Buildings – EeB, Sustainable Process Industry 
– SPIRE).  

 
 Wsparcie organizacji imprez międzynarodowych/spotkań bilateralnych/wizyt studyjnych 

dla firm i jednostek badawczych B+R+I.  

 
 

 



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
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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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