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Historia sukcesu

Jak zmaksymalizować swoje 
szanse na udział z sukcesem w 
konkursach PR Horyzontu Europa?

Dr Emil ŁĘŻAK, IZNAB Sp. z o.o. 
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Curriculum Vitae 

Emil ŁĘŻAK – doktor nauk chemicznych z zakresu nanotechnologii (CBMiM PAN w 

Łodzi). Uzyskał również tytuł inżyniera ochrony środowiska na Politechnice 

Łódzkiej. Posiada dobrą znajomość procesów i produktów B + R (ponad 8 lat w 

działach B+R – Polska/Hiszpania). 

Od 2012 roku, uczestniczy w iniciatywach UE, takich jak: FP7; H2020; 

GreenDealEU; HorizonEU. 

• 13 projektów m.in. Przemysł (Manufacturing) Energia (Energy), Ochrona

Środowiska (Environment) etc.; 

• +100 wniosków projektowych (Manufacturing, Energy, Environment, etc.); 

• Szerokie portfolio partnerów, takich jak: Przemysł, MŚP, Organizacje B+R
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Ekspertyza

Transfer technologii. Wspieranie

ośrodków badawczych i firm 

technologicznych w 

przekształcaniu ich własności 

intelektualnej w komercyjne

produkty / procesy.

Analiza cyklu życia (LCA / LCCA / S-LCA). 

Technika oceny aspektów środowiskowych i 

ekonomicznych oraz potencjalnego wpływu 

związanego z produktem, procesem lub usługą, 

na użytkownika końcowego.

Tworzenie strategii wykorzystania rezultatów i 

biznesplanu / modelu biznesowego. Identyfikacja, 

analiza i synteza trendów rynkowych. 
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Kto może skorzystać z projektów finansowanych
z PR Horyzon Europa?  

Z konkursów EU, w tym z HORYZONT EUROPA może skorzystać bardzo wiele 

firm i jednostek B+R, działających w przeróżnych obszarach od 
budownictwa czy rolnictwa poprzez paliwa i energię, IT, medycynę i 

famaceutykę, gospodarkę obiegu zamkniętego (eng. Circular Economy) aż 

po funkcjonowanie społeczeństwa w obliczu wyzwań (aspekty prawne, 

etc.) związanych ze zrównoważonym rozwojem gospodarki.

Udział PRZEDSIEBIORCÓW / NAUKOWCÓW / SPECJALISTÓW może być następujący: 

• jako wynalazca, promując własny pomysłu na produkt / proces / usługę, etc.; 

• jako ekspert, wykonując wszelakiego rodzaju zadania związane z benchmarkingiem, analizą 
danych, optymalizacją technologii / produktu / usługi, marketingiem, a także przygotowanie

studium wykonalności i/lub planu biznesowego, etc.

Dofinansowanie (grant) może obejmować cały proces projektowy, od analizy potrzeb firmy 
i opracowania strategii, poprzez prototypowanie i testowanie produktu / usługi, aż do 

opracowania planu biznesowego.
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Co może zyskać organizacja (przedsiebiorstwo, ośrodek B+R, 
fundacja, etc.)?
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Budowanie konsorcium

 najlepsi eksperci w danej dziedzinie (potencjał biznesowy, jakość naukowa)

 zróżnicowani partnerzy (instytuty naukowe, przemysł, MŚP, uniwersytety, 

samorząd lokalny, etc. )

 partnerzy dobrani pod kątem przeprowadzenia określonych zadań w 

projekcie (badania, wdrożenie, komrercializacja, etc.)

 równowaga geograficzna

 doświadczony koordynator – wskaźnik sukcesu w Programach Ramowych

 międzynarodowy wymiar projektu

 ... 

 POTRAFIE I MOGE TO ZROBIC!!!
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Budowanie konsorcium (networking)

Trwa rejestracja na Horizon Europe Brokerage Event for Cluster 6 – Call 2022 – spotkanie brokerskie w obszarze Żywność, 
biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko, dla wszystkich poszukujących współpracy w ramach konkursów na 
2022 rok.

Będzie to unikatowa okazja do spotkania, dyskusji i wymiany pomysłów pomiędzy potencjalnymi wnioskodawcami, torująca 
drogę przyszłym możliwościom współpracy w ramach programu Horyzont Europa i nawiązaniu nowych kontaktów naukowo-
biznesowych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja: https://he-2022-cluster6.b2match.io/

Zapraszam i zachęcam do udziału!

https://he-2022-cluster6.b2match.io/
https://he-2022-cluster6.b2match.io/
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Współpraca w celu przygotowania wniosku projektowego

Krok 1 Krok 2
ADAM - Przedsiębiorca

posiadający idee technologii
recyklingu odpadow

ADAM, kontaktuje sie z EMILEM –
Innovation Broker w celu przygotowania

wniosku projektowego

Krok 3
EMIL zaczyna tworzyć zespół roboczy, kontaktując
se z MARCINEM – Ekspertem odpowiedzialnym za 

nawiązywanie relacji biznesowych
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Współpraca w celu przygotowania wniosku projektowego

Krok 1 Krok 2
ADAM - Przedsiębiorca

posiadający idee technologii
recyklingu odpadow

ADAM, kontaktuje sie z EMILEM –
Innovation Broker w celu przygotowania

wniosku projektowego

Krok 3
EMIL zaczyna tworzyć zespół roboczy, kontaktując
se z MARCINEM – Ekspertem odpowiedzialnym za 

nawiązywanie relacji biznesowych

Krok 5 Krok 4
EMIL & MARCIN pracują nad
dopasowaniem technologi

ADAMA do tematyki HorizonEU

EMIL & MARCIN pracują and 
identyfikacją głównych zadań projektu
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Krok 1 Krok 2
ADAM - Przedsiębiorca
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Innovation Broker w celu przygotowania
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Krok 3
EMIL zaczyna tworzyć zespół roboczy, kontaktując
se z MARCINEM – Ekspertem odpowiedzialnym za 

nawiązywanie relacji biznesowych

Krok 5 Krok 4
EMIL & MARCIN pracują nad
dopasowaniem technologi

ADAMA do tematyki HorizonEU

EMIL & MARCIN pracują and 
identyfikacją głównych zadań projektu

Krok 6 Krok 7
EMIL z MARCINEM przygotowują tzw. 
Scoping Document, dopracowywując

szczegóły krok po kroku.

Przedstawienie wstępnego konceptu
wniosku projektowego ADAMOWI
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recyklingu odpadow
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Scoping Document, dopracowywując

szczegóły krok po kroku.

Przedstawienie wstępnego konceptu
wniosku projektowego ADAMOWI

Krok 9 Krok 8
EMIL kontaktuje się z KATARZYNĄ z 
Instututu Technologicznego w celu

konsultacji dotyczących badań

KATARZYNA dołacza do zespołu
MACIEJA z Centrum 

Technologicznego, w celu
określenia zadań pilotarzowych
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Krok 10 Krok 11 Krok 12
Praca zespołowa nad kształtem wniosku

projektowego (badania + rozwój)

Praca nad aspektami ekonomicznymi i 
doborem partnerow Konsorcium

Szczegółowa zespołowa praca nad
treścią wniosku projektowego
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Etapy tworzenia wniosku projektowego

2021 2021May Jun July Aug Sept

May 4 - May 30Stworzenie idea / konceptu

May 18 - Jun 15Sformowanie grupy roboczej (core-team)

Jun 8 - Aug 15Wyszukiwanie partnerow

Jun 23 - Aug 31Przygotowywanie wniosku (Excellence & Implementation) i zamkniecie konsorcium

Aug 23 - Sept 23Przygotowywanie wniosku (Impact & Implementation) i ustalenie budget

May 31 - Jun 30Zdefiniowanie metodologi i okreslenie podstawowych zadan wniosku

Oficjalne otwarcie
tematow HorizonEU

DEADLINE

Sept 23, 2021 @ 
17:00:00

ZIDENTIFIKOWANIE 
TEMATU (TOPIC)

TelCon w temacie
planu pracy

Etap oceny wniosków: Sept 23, 2021 – Feb 28, 2021 (ca. 5 miesiace)

Etap negociacji: Feb 28, 2021 – May 31, 2022 (ca. 3 miesiace)

Spotkania tygodniowe / co dwa tygodnie



Dziekuje za uwage

Dr. Emil ŁĘŻAK
emil.lezak@gmail.com

(+48) 518.414.114 / (+34) 664.505.002

mailto:emil.lezak@gmail.com

