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Konkursy  

w Horyzoncie 2020 
wprowadzenie 
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Informacje ogólne 

Projekty badawcze – 
RIA – research & 
innovation action 

Projekty innowacyjne 
– IA – innovation action 

Projekty wspierające – 
CSA – coordination & 

support action 

Projekty z dofinansowaniem od 1 do ponad 20 mln euro 

Tematy wskazywane przez Komisję Europejską 

Międzynarodowe konsorcja 

Szeroki zakres tematyczny 



Cele 

Zdrowie Bezpieczeństwo 
żywnościowe Energia 

Transport Środowisko 

Europa w 
zmieniającym 

się świecie 

Bezpieczne 
społeczeństwo 

Wyzwania społeczne Wiodąca pozycja w 

przemyśle 

Inwestycje w badania i 

innowacje, które 

rozwiążą realne 

problemy 

Przemysł Technologie 
Inf&komunikacyjne 

Przestrzeń 
kosmiczna 

Materiały 

Nowe i przełomowe technologie, 

które wzmocnią konkurencyjność, 

dadzą miejsca pracy i pobudzą 

wzrost gospodarczy 



Dla kogo? 
konsorcjum 

międzynarodowe – 
minimum 3 partnerów (ale 

średnio ok. 10) 

kraje członkowskie UE,  
kraje stowarzyszone,  

kraje trzecie  

wszelkie typy organizacji mające 
osobowość prawną: 

• Uczelnie 
• Instytuty badawcze 
• Duże przedsiębiorstwa 
• Małe firmy 
• Organizacje pozarządowe 
• Administracja publiczna 



Ciekawostki 
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Kieszonkowe parki i 

zielone ulice dla dobra 

klimatu w mieście 

Nowoczesne 

panele do 

termomodernizacji 

budynków 

Szybka diagnoza 

chorób świń 

Pomocny robot –  

samodzielne 

funkcjonowanie i 

zdrowie starszych osób 

Podręczny 

analizator jakości 

wody 

Technologia do 

szybkiej kontroli 

bezpieczeństwa 

Celulozowe 

materiały izolacyjne 
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Informacje ogólne 

Europejska  Rada ds. Innowacji  (EIC) – pilot 
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 Accelerator pilot 
(tylko grant i/lub 

finansowanie mieszane) 

SME Instrument 

Pathfinder pilot 
FET- Open, Fet Proactive 

Fast Track to 
Innovation  

(FTI) 

Horizon Prizes 



Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – pilot 

• inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma wspierać najbardziej obiecujących 
europejskich innowatorów: przedsiębiorców z małych i średnich firm oraz 
naukowców w realizowaniu ich pomysłów i ambicji na skalę międzynarodową 

• punkt kompleksowej obsługi dla wprowadzania radykalnych i przełomowych 
innowacji z laboratoriów ma rynek. Ma również za zadanie pomóc 
podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz małym i średnim 
przedsiębiorstwom w rozwijaniu ich pomysłów na większą skalę. 

• bezpośrednie wsparcie dla innowatorów za pośrednictwem dwóch głównych 
instrumentów finansowania: PATHFINDER –  wczesny etap prac i 
ACCELERATOR – etap rozwoju oraz wprowadzania na rynek. 

• finansowanie projektów obarczonych wysokim ryzkiem, gdzie brak jest 
wsparcia rynkowego (grant, blended  finance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dla kogo  ? 
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Startup/MŚP (Accelerator, FTI, Pathfinder, Prizes) 

 

 

 

Duże Przedsiębiorstwo (FTI, Pathfinder) 

 

 

 

Instytut Badawczy/Uniwersytet 
(Accelerator, FTI, Pathfinder, Prizes) 

 

 

 
 
 
 
 
  
  



 
Ciekawostki 
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       Seal of Excellence    
        pieczęć doskonałości  

Faza II 

    Próg  13/15 punktów - panel ekspercki  

• face-to-face interview w Brukseli 

• reprezentanci firmy + eksperci oceniający z 

obszaru technologii, przemysłu, biznesu, 

finansów 

 
 
 
 
 
 



Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu 
działalności B+R+I 

Zgłoś się na Eksperta 

Jeśli posiadasz kompetencje w zakresie innowacji produktowej, 

procesowej lub marketingowej oraz posiadasz doświadczenie w 

prowadzeniu działalności doradczej/szkoleniowej dla 

przedsiębiorstw, zgłoś swoją kandydaturę na eksperta ds. 

innowacji w ramach projektu Innovation Coach. 

Rejestracja: https://innovationcoach.pl/zostan-coachem  

Zarejestruj swoją firmę już dziś! 

Jeśli jesteś gotowy na wprowadzenie innowacji i rozpoczęcie prac 

badawczo-rozwojowych z pomocą funduszy europejskich, skorzystaj 

z usługi Innovation Coach. 

Rejestracja: https://innovationcoach.pl/zglos-firme  

DZIEŃ INFORMACYJNY PROJEKTU INNOVATION COACH W WARSZAWIE  

30 października 2019  

https://innovationcoach.pl/zostan-coachem
https://innovationcoach.pl/zostan-coachem
https://innovationcoach.pl/zostan-coachem
https://innovationcoach.pl/zostan-coachem
https://innovationcoach.pl/zglos-firme
https://innovationcoach.pl/zglos-firme
https://innovationcoach.pl/zglos-firme
https://innovationcoach.pl/zglos-firme
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Informacje ogólne 

• granty dla indywidualnych naukowców i ich zespołów 

• swoboda w doborze tematu 

• doskonałość jest jedynym kryterium oceny 

• 100% finansowania od 1,5 mln do 10 mln euro 
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Grant ERC to rozpoznawalny w skali światowej znak najwyższej 
jakości uczonego. 

prof. Andrzej Jajszczyk 
Jak zdobyć grant ERC? Forum Akademickie 1/2018 

 

 



Cele 

• atrakcyjne i długofalowe wsparcie indywidualnych naukowców i ich 
zespołów 

• realizacja projektów poszerzających granice wiedzy 

• możliwość realizacji projektów ryzykownych, ale mających potencjał do 
osiągnięcia przełomowych wyników 

• dokonywanie przełomowych odkryć 

• rozwój europejskiej nauki 
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Dla kogo? 

Naukowcy 

• kreatywni i samodzielni 

• gotowi podejmować wyzwania naukowe 

• uznany dorobek adekwatny do doświadczenia  

• chcący zbudować/skonsolidować swój zespół 

• każdej narodowości 

• bez ograniczeń wiekowych 

 

Jednostki 

• siedziba w UE lub kraju stowarzyszonym z programem                             
Horyzont 2020 
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Starting 

2-7 lat po doktoracie 

Consolidator 

7-12 lat po doktoracie 

Advanced 

dorobek z 10 lat 

Synergy 

2-4 zespołów 



Ciekawostki 
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7 Nagród 
Nobla 

4 Medale 
Fieldsa 

ponad 10 000 
projektów 
od 2007 r. 

 ponad  
116 000 

publikacji 

realizowane 
w 34 krajach 
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3 
2 

1 

1 

1 
1 

1 1 
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Jagielloński

Instytyt Matematyczny PAN

Uniwersytet Gdański

Politechnika Poznańska

Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja
Kopernika PAN
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Informacje ogólne 

 wnioskodawcy proponują tematy i problemy badawcze  

 od badań podstawowych do zastosowań rynkowych;  
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 międzynarodowa, interdyscyplinarna i międzysektorowa 
współpraca naukowa; 

 projekty badawczo-szkoleniowe łączące edukację, naukę i 
sektor nieakademicki; 

 5 kategorii działań Marii Skłodowskiej-Curie:   
      - 4 instytucjonalne  wnioski składają konsorcja instytucji 
                                         rekrutują naukowców/ pracowników 
      - 1 granty indywidualne  wnioski przygotowują naukowcy  
                                                      z instytucją goszczącą;   
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 rozwój badań i innowacji oraz 
budowanie potencjału instytucji  
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 umożliwienie naukowcom 
zdobycia umiejętności i 
doświadczenia pomagających 
w rozwoju kariery zawodowej 
i zatrudnieniu w każdym 
sektorze; 

 

Cele 



Dla kogo? 

 instytucje naukowe 
 przedsiębiorstwa 
 organizacje finansujące badania  
 prywatny biznes  
 organizacje pozarządowe  
 organizacje międzynarodowe 
 …………….. 

 
 
 

21 

 początkujący i doświadczeni naukowcy 

 pracownicy instytucji partnerskich   
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Ciekawostki 
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 Działania Marii Skłodowskiej-Curie istnieją od ponad 23 lat; 

 8 laureatów Nagrody Nobla i  1 „Sci-Tech” Oskar (2007r.); 

 udział ponad 130 tys. naukowców, w tym 35 tys. doktorantów; 

 naukowczynie to 40% uczestników;   

 45% stypendystów bierze udział w wymianie międzysektorowej; 

 

 10% budżetu całego H2020  =  1.046 miliarda €  

 
 sfinansowanie > 2 000 projektów 

 udział > 10 500 naukowców 

 
 wskazówki pisania wniosków www.net4mobilityplus.eu 

 

http://www.net4mobilityplus.eu/
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Informacje ogólne 
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Konkursy dla jednostek 
badawczych 

 
Cel projektu: rozwój 

instytucji w dowolnej 
dziedzinie naukowej 

 
Projekty typu CSA 

(Coordination and Support 
Action) 

 
 

 

 

Twinning  

 

 
Współpraca 

między-
narodowa 

 
 

900 tys. EUR 
3 lata 

 

 

 

ERA Chairs  

 

 
Tworzenie 
zespołów 

naukowych 
 
 

2,5 mln EUR 
6 lat 

 



Informacje ogólne 
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Staże naukowe 

Warsztaty 

Szkolenia 

Konferencje  

Działania  promocyjne 

Rekrutacja (ERA Chairs) 

Wynagrodzenia (ERA Chairs) 

 

 

Twinning  

 

 
Współpraca 

między-
narodowa 

 
 

900 tys. EUR 
3 lata 

 

 

 

ERA Chairs  

 

 
Tworzenie 
zespołów 

naukowych 
 
 

2,5 mln EUR 
6 lat 

 



Dla kogo? 
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Koordynator – jednostka naukowa lub badawcza mająca siedzibę w państwie wideningowym. 

 

 

Koordynator - jednostka naukowa lub badawcza mająca siedzibę w państwie wideningowym.  

Partnerzy: co najmniej dwie jednostki z państw członkowskich lub stowarzyszonych UE, innych niż 
państwo, w którym siedzibę ma koordynator 

 

TWINNING 

ERA Chairs 



Ciekawostki 
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Polski projekt zajął 1. miejsce na 450 wniosków złożonych 
w  konkursie Twinning w 2018 r.  

W 2019 r. budżet konkursów Twinning i ERA Chairs 
będzie dwukrotnie większy niż w 2018 r.  

1. 
miejsce 

2x 



Konsultacja wniosku 
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Dr inż. Wojciech Adamiak 

 

Wojciech.Adamiak@kpk.gov.pl 

+48 698 111 038 

mailto:Wojciech.Adamiak@kpk.gov.pl
mailto:Wojciech.Adamiak@kpk.gov.pl
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EURAXESS 
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Portale 
EURAXESS 

Centra 
EURAXESS 

HRS4R 

narzędzia wspierające  

rozwój kariery  

portal europejski z ofertami 

pracy i grantów dla naukowców 

 

42 portale krajowe  

z praktycznym informacjami   

 

18 punktów EURAXESS 

Worldwide na pozostałych 

kontynentach  

INFORMACJE OGÓLNE 

polityka zatrudniania 

i rozwoju kariery  

566 Centrów w Europie  

    pomagającym naukowcom i instytucjom  

“tablica ogłoszeń”: 

   - szkolenia 

   - pracownicy  

   - partnerzy    

   - …… 

 

 

 

10 centrów w Polsce 



CELE 

Utworzenie ogólnodostępnej platformy wsparcia dla naukowców i instytucji; 

 

Wsparcie mobilności i rozwoju kariery naukowców; 

 

Wzmacnianie naukowej współpracy pomiędzy Europą a resztą świata; 

 

Kształtowanie polityki zatrudniania naukowców – HRS4R 
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DLA KOGO? 
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CIEKAWOSTKI 
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1,2 mln wyświetleń/miesiąc 

 
12 182 ofert pracy 

04.10.2019 

45 000+ profili i 

 CV naukowców 

 

16 999 

zarejestrowanych 

instytucji i uczelni 

 

1153 instytucji  

z wyróżnieniem 

HR 

 

Granty i stypendia 

publikowane  

każdego miesiąca 

PORTAL EUROPEJSKI: 

www.EURAXESS.eu   www.EURAXESS.pl 

PORTAL POLSKI: 

Dwujęzyczny portal 

83 instytucje 

z wyróżnieniem HR oraz polska  

grupa dyskusyjna 


