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Pomysł  na europejski projekt badawczy – pierwsze pytania

Czy
1. Mogę swobodnie używać w mowie i piśmie języka angielskiego?
2. Mam dobrą współpracę z partnerami z zagranicy, szczególnie z 

Unii Europejskiej?
3. Moje badania mogą być wykorzystywane w Europie przy 

rozwiązywaniu globalnych problemów i dla zwiększenia 
konkurencyjności przemysłu europejskiego?

4. Żeby uzyskać oczekiwane skutki, realizować badania 
interdyscyplinarne,  potrafię współpracować z ośrodkami/ 
naukowcami/przemysłem/odbiorcami w innych krajach?

Jeśli TAK to finansowanie europejskie i współpraca w projektach 
badawczych może być właśnie dla Ciebie….



KIEDY POMYSŁ MOŻE BYĆ REALIZOWANY W HE/Euratom

Trzeba wykazać, że pomysł jest ambitny i wykracza poza aktualny stan wiedzy

Należy wykazać, w jaki sposób projekt może przyczynić się do osiągnięcia 
wyników i skutków opisanych w programie prac

Należy opisać planowane działania mające na celu maksymalizację
wpływu projektu (plan upowszechniania i wykorzystania).

Należy wykazać jakość planu pracy, zasobów i uczestników.

Proponowane prace muszą mieścić się w zakresie tematu programu pracy

Metodologia naukowa musi uwzględniać interdyscyplinarność, aspekty płci 
i praktyki otwartej nauki.  Nie może znacząco szkodzić środowisku



1. Zapoznać się dokładnie z tematem, który wzbudził 
zainteresowanie.

2. Zweryfikować jakie są spodziewane skutki/rezultaty

W programie pracy każdy obszar badawczy (research area: 
Nuclear safety; Radioactive waste and spent fuel 
management; Radiation protection and ionising radiation 
applications oraz Competences and cross-cutting issues) 
finansowany przez Euratom na lata 2021-2025 ma krótki 
opis oczekiwanych działań oraz ich rezultatów.

KIEDY POMYSŁ MOŻE BYĆ REALIZOWANY – praca z tematem (topic) 



Każdy temat ma:
Identyfikator – np. HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01-05

Temat: Safety of high temperature reactors
Treść, a w niej – warunki określone dla tego tematu i opis.
Warunki to: proponowany budżet na 1 projekt, całkowity 
budżet przeznaczony na ten temat, typ działań (badawczo-
innowacyjne; innowacyjne; wspierające…), warunki 
kwalifikowalności (General Annex B) wraz z wyjątkami i 
zasady (General Annex G) wraz z wyjątkami.

KIEDY POMYSŁ MOŻE BYĆ REALIZOWANY w Programie Ramowym



Jeszcze o wnioskach i projektach….

W warunkach może być określony TRL – poziomy gotowości 
technologicznej. 
Jeśli jest określony, to przygotowywany projekt musi 
odpowiadać warunkom konkursu.

Wnioskodawcy zobowiązani są do przestrzegania limitu stron 
we wniosku, zgodnie z poniższymi wytycznymi dla 
poszczególnych typów projektów:
 RIA i IA: 45 stron
 CSA: 30 stron
 Program co-fund 70 stron (współpraca agencji finasujących)
 EIC Pathfinder: 17 stron



Treść – wymaga bardzo starannego przeanalizowania.
Zawiera informacje o jaki zakres badań chodzi i do czego 
mają służyć uzyskane rezultaty (scope and expected outome)
W przypadku wątpliwości – Krajowy Punkt Kontaktowy oferuje 
pomoc w weryfikacji zapisu i jego zrozumienia.
W przypadku braku wątpliwości również zachęcam do współpracy.

W każdym przypadku składania wniosku kluczowym czynnikiem 
sukcesu jest przekonanie panelu niezależnych ekspertów, że właśnie 
opisane wyczerpująco proponowane przez nasze konsorcjum prace,  
przedstawiony budżet i harmonogram są gwarantem uzyskania 
zaplanowanych rezultatów  i prowadzą do rozwoju przez badania i 
innowacje.

KIEDY POMYSŁ MOŻE BYĆ REALIZOWANY w Programie Ramowym



Zasada jednego zbioru regulacji w programach zarządzanych bezpośrednio przez KE 



Wniosek, złożony w odpowiedzi na zaproszenie (call) 
będzie dopuszczony do oceny przez panel niezależnych 
ekspertów jeśli spełni warunki:
• Dotrzymanie terminu składania wniosków
• Złożenie wniosku  drogą elektroniczną za 

pośrednictwem portalu "Funding & Tender"
• Wnioski muszą być kompletne, czytelne, dostępne i 

nadające się do druku oraz muszą zawierać plan 
wykorzystania i rozpowszechniania wyników, chyba 
że szczegółowe warunki zaproszenia stanowią inaczej.

Admissibility – dopuszczenie do oceny



• Skład konsorcjum (projekty badawcze)
Minimum 3 niezależne podmioty prawne:
1 MS - z siedzibą w państwie członkowskim, oraz
+ Min 2 inne niezależne podmioty prawne, z których siedzibę każdy 
ma w innym państwie członkowskim lub w kraju stowarzyszonym 
[jeszcze nie ma podpisanych umów stowarzyszeniowych – oczekiwane UK, CH, UA]

• Plan równości płci (gender equality plan) (od 2022 r.)
Uczestnicy (organy pub., org. badawcze, inst. szkolnictwa wyższego) z 
państw członkowskich i krajów stow. muszą posiadać plan na rzecz 
równości płci, obejmujący min. wymogi zw. z procesem uczestnictwa.

• Ocena etyczna i kontrola bezpieczeństwa

Eligibility – poprawność formalna



Podmioty publiczne i prywatne
• Uniwersytety
• Instytuty B+R
• Przemysł – także MŚP
• Organizacje pacjentów
• Administracja, Samorządy
• Organizacja społeczeństwa obywatelskiego (np. 
organizacje zawodowe, think tanki, centra naukowe, 
biblioteki, fundacje, organizacje charytatywne itp.)

Kto może brać udział w HE



Kto może ubiegać się o finansowanie w HE

PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE 

 Państwa członkowskie w 
tym ich odległe regiony

 Kraje i terytoria zamorskie 
powiązane z państwami 
członkowskimi (Overseas 
Countries and Territories)

INNE KRAJE

 Państwa stowarzyszone 
Inne państwa 

 Wymienione w 
zaproszeniu do 
składania wniosków

PRZYPADKI SZCZEGÓLNE

 Międzynarodowe i 
europejskie organizacje 
badawcze

 Organy UE (np. JRC)

 Podmioty stowarzyszone 
mające siedzibę w 
krajach kwalifikujących 
się do finansowania.



Rodzaje projektów, działania, dofinansowanie KE

Działania mające na celu zdobycie nowej wiedzy lub 
zbadanie wykonalności nowej lub ulepszonej 
technologii, produktu, procesu, usługi lub 
rozwiązania

100%

Innowacje
IA

Koordynacja 
i wsparcie

CSA

Działania mające na celu opracowanie planów i 
uzgodnień lub projektów nowych, zmienionych lub 
ulepszonych produktów, procesów lub usług

Non-profit 
100%
For-profit 
70%

Działania, które przyczyniają się do realizacji 
celów programu „Horyzont Europa”; 100%



Działania kwalifikujące się do finansowania



Maksymalne wskaźniki finansowania



Europejski portal uczestnika Funding&Tender Opportunities

• https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
• https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-

as-an-expert

Szkolenia KPK
https://www.kpk.gov.pl/jak-uczestniczyc-w-he/nasze-szkolenia

Newsletter NCBR
https://newsletter.www.gov.pl/landing/newsletterncbr

PRZYDATNE LINKI



NARODOWE
CENTRUM BADAŃ 
I ROZWOJU

ul. Nowogrodzka 47a,
00-695 Warszawa

ncbr.gov.pl
Obserwuj nas:


