
Warszawa, 16 października 2018 
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 - podstawowe zasady 
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Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 
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www.kpk.gov.pl 

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 
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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
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HORYZONT 2020 w pigułce 

 Program Ramowy na rzecz badań i innowacji implementowany 

bezpośrednio przez KE (Strategii Europa 2020) 

 Budżet to 79 mld euro na lata 2014-2020 

 Istotna orientacja na innowacje i wdrażanie ich na rynek - 

większe zaangażowanie przemysłu, w tym MŚP 

 Wsparcie dla projektów na każdym etapie gotowości 

technologicznej (od pomysłu do rynku) 

 Programy Pracy definiowane przez duży przemysł 

 Duże zainteresowanie i wysoka nadsubskrypcja - SR – 15,3%  

 Duża złożoność programu i wielość różnych instrumentów 

 Znacząca geograficzna / instytucjonalna koncentracja 

uczestników 

 



Struktura programu Horyzont 2020 



Dlaczego warto aplikować w Horyzoncie 2020? 

 Wysoki poziom dofinansowania realizowanych projektów  (70 – 

100%); 

 Nowe zasady wynagradzania; 

 Rozwój doskonałości naukowej; 

 Dostęp do najnowszych rozwiązań i wyników badań  

na świecie w danym sektorze; 

 Wzrost rozpoznawalności i prestiż w kraju i na świecie; 

 Sieć kontaktów i budowa marki na poziomie międzynarodowym. 
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HORYZONT 2020 – instrumenty 



INSTRUMENT MŚP - Dla kogo? 

Instrument w ramach H2020 dedykowany jest jedynie MŚP 

 (z obszaru paostw 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 



KONKURSY - Cut-off dates 

• W ramach instrumentu MŚP przedsiębiorstwo może jednorazowo składad tylko 
jeden wniosek do fazy I lub II. Kolejny wniosek można składad w momencie 
otrzymania wyników ewaluacji lub zakooczenia realizacji projektu w dowolnej fazie 
 

• Składanie wniosków, podpisywanie umów (Grant Agreement) odbywa się 
elektronicznie, poprzez Participant Portal 

FAZA I FAZA II 

 
 

2018/ 
2019 

 

7 listopada 2018 9 stycznia 2019 

13 lutego 2019 3 kwietnia 2019 

7 maja 2019 5 czerwca 2019 

5 września 2019 9 października 2019 

Instrument 
MŚP 
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HORYZONT 2020 – instrumenty/zakres badao 



Kto może brad udział w Horizon 2020? 

 

 państwa członkowskie  

(28: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 

Hiszpania, Holandia, Irlandia,  Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia. 

Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) 

 państwa stowarzyszone  

(Albania, Bośnia i Hercegowina, Wyspy  Owcze, Macedonia, Islandia,  Izrael, Liechtenstein, 

Mołdawia, Czarnogóra, Norwegia, Serbia, Turcja, Ukraina, Tunezja, Gruzja, Szwajcaria 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf 

 kraje Trzecie; Horizon 2020 jest otwarty dla uczestników z całego świata, przy czym  

są różne wymogi odnośnie finansowania uczestnictwa krajów Trzecich (zasady ich 

uczestnictwa określone są w dokumentach konkursowych). 

 
 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf


Zasady uczestnictwa 

FINANSOWANIE AUTOMATYCZNE: 

 

 Podmioty prawne mające siedzibę w państwie członkowskim lub 

stowarzyszonym 

 

 Podmioty prawne mające siedzibę w kraju trzecim wymienionym w 

Programie Pracy 

     (z listy ICPC usunięto BRIC i Meksyk) 

 

 Państwa takie jak USA, Kanada, Australia, Japonia, Brazylia, Rosja, 

Indie Chiny, Meksyk itd.: 

 

- Możliwość finansowania określono w Programie Pracy 

- Uczestnictwo uważa się za istotne dla realizacji działania przez 

Komisję lub odpowiedni organ finansujący          

- Takie finansowanie przewidziano w  dwustronnej umowie między 

UE a państwem trzecim (np. Health – NIH) 

 

 

 

 

 





Polska w H2020 - typy organizacji 

HES - Higher or secondary education  PUB - Public body (excluding research and edu)   

REC - Research organizations                                      OTH - Other  

PRC - Private for profit (excluding education)  

Instytuty 

PAN: 

51,1 M€ 





Wsparcie 
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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 
Wyższego 

Premia na Horyzoncie dla 
wszystkich typów  MSCA, w tym 
IF 

dofinansowanie wyjazdów 
w projektach RISE 

dofinansowanie projektów 
COFUND 

Granty  na granty – wsparcie 
dla koordynatorów i liderów WP. 



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY  

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  
 

 

Aneta Maszewska 

aneta.maszewska@kpk.gov.pl 
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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

