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Finansowanie 
kaskadowe/open calls

Konkursy dla stron 
trzecich



Projekt DIH² : 
sfinansował projekt CONTRA 2.0
Beneficjent grantu: ITTI Sp. z o.o.

• Rozwiązanie do automatyzacji 
procesów zarządzania produkcją

• Integracja systemu ITTI CONTRA z 
urządzeniami na linii produkcyjnej 
(m.in. robot KUKA) 

• Zastosowanie komponentów FIWARE

• Główny cel – transformacja do 
Przemysłu 4.0

Optymalizerka
OptiCut S90 XL

Sztaplarka

Robot KUKA KR150

Źródło: Slajd przekazany przez ITTI Sp. z o.o.

https://spaces.fundingbox.com/c/dih2-2


3

FSTP – Financial Support 

to Third Parties

Finansowanie dla stron trzecich

Finansowanie kaskadowe

„open calls”



Jak działa finansowanie dla stron trzecich / finansowanie kaskadowe 
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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Konkurs KE

Projekty UE wybrane – ocena przez ekspertów 
powołanych przez KE, finansowanie bezpośrednio z KE 

(z budżetem przeznaczonym na finansowanie dla stron trzecich) 

Konkurs ogłaszany przez projekt UE 
Granty dla MSP, start-upów, innowatorów, itp.

Projekty wybrane – ocena przez 
ekspertów wybranych przez projekt, 

Granty finansowane z budżetu 
projektu (pośrednio przez KE)



Tematy w Klastrze 4 z możliwością finansowania dla stron trzecich

5

Konkurs KE

Klaster 4

Work Programme 2021-2022

(general areas of intervention)

FSTP Calls 2022

DESTINATION 1 (Twin Transition):

Climate neutral, circular and digitised production

HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-06: ICT Innovation for 

Manufacturing Sustainability in SMEs (I4MS2) (Made in Europe 

Partnership) (IA)

DESTINATION 2 (Resilience): Increased autonomy 

in key strategic value chains for resilient 

industry

HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-26: 'Innovate to transform' 

support for SME's sustainability transition (CSA)

DESTINATION 3 (Data): World leading data and computing 

technologies

DESTINATION 4: Digital and emerging technologies 

for competitiveness and fit for the Green Deal;

HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-05: AI, Data and 

Robotics for Industry optimisation (including production and 

services) (AI, Data and Robotics Partnership) (IA) 

DESTINATION 5 (SPACE): Open strategic autonomy in 

developing, deploying and using global space-based 

infrastructures, services, applications and data

DESTINATION 6 (HUMAN): A human-centred and 

ethical development of digital and industrial 

technologies

HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-03: Internet architecture and 

decentralised technologies (RIA)

HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-07: NGI International Collaboration 

- USA and Canada (RIA)

HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-19: eXtended Reality Learning -

Engage and Interact (IA)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 



Jak działa finansowanie dla stron trzecich / finansowanie kaskadowe 

6

Przykładowe zapisy z Programu Pracy dla Klastra 4:

Beneficiaries may provide financial support to third parties. 

The maximum amount to be granted to each third party is 

EUR 60 000.

The funding rate is up to 60% of the eligible costs. This funding rate applies both 

to members and non-members of the partnership, except for non-profit legal 

entities, where the funding rate is up to 100% of the total eligible costs.

Konkurs KE

Klaster 4

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 



Jak działa finansowanie dla stron trzecich / finansowanie kaskadowe 
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Przykładowe zapisy z Programu Pracy dla Klastra 4:

• Competitive calls will be open to all types of companies, but only SMEs and 

Start-ups will receive financial support to third parties maximum 

of EUR 200 000 per third party and 70% funding (100% for start-ups).

• At least 40% of the requested amount should be dedicated to financial 

support to third parties. The consortium will provide technical support with 

expertise in engineering integration, testing and validation to support the 

selected SMEs and start-ups acting as technology providers to demonstrate 

the added value of their solutions to address the challenges of the use-

cases. Maximum one type of third party project will be funded per focused 

area (either production or services).

Konkurs KE

Klaster 4

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 



Jak działa finansowanie dla stron trzecich / finansowanie kaskadowe 
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Projekty UE Przykładowe działania finansowane w ramach FSTP 

• Rozwijanie prototypów w zakresie różnych rozwiązań 

technologicznych, doprowadzenie do produktu gotowego do 

wprowadzenia na rynek

(np. edukacyjnego wykorzystania XR, …)

• Rozwijanie funkcjonalności platform

• Wykorzystanie sztucznej inteligencji przez przedsiębiorstwa i MŚP

• Działania standaryzacyjne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 



Jak działa finansowanie dla stron trzecich / finansowanie kaskadowe 
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Projekt UE Podmioty finansowane w ramach FSTP:

• start-upy, 

• SME obszaru technologii cyfrowych i przemysłowych, 

• innowatorzy 

• Inne (w zależności od wymagań konkursu)

Pojedynczy podmiot lub małe konsorcja (2-3 partnerów)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 



Granty dla stron trzecich – najważniejsze aspekty
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Wysokość finansowania i długość projektu:

• Wysokość dofinansowania: 

• Najczęściej granty od 50 do 200 tys. Euro (czasami 250 tys. Euro)

• Długość projektu (grantu FSTP):

• najczęściej ok. 6 miesięcy (bywa 9 miesięcy)

• Wniosek projektowy: krótki, konkretny (kilka/kilkanaście stron), zgodnie z wymogami 

konkursu ogłoszonego w ramach projektu

• Dodatkowe zalety: 

• dostęp do narzędzi (np. narzędzia FIWARE), dostęp do szkoleń, doradztwo biznesowe w 

zakresie potencjalnych odbiorców, networking

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 



Więcej informacji: 
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I4MS (ICT Innovation for Manufacturing MŚP),

to europejska inicjatywa wspierająca MŚP produkcyjne i spółki o średniej 

kapitalizacji w powszechnym wykorzystaniu technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych (ICT) 

https://i4ms.eu/open-calls/

https://www.youtube.com/results?search_query=i4ms

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

https://i4ms.eu/open-calls/
https://www.youtube.com/results?search_query=i4ms


Więcej informacji: 
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DIH² wspiera działania związane z zastosowaniami robotyki, dzięki której 

można zmienić elastyczność produkcji w małych i średnich 

przedsiębiorstwach (MŚP) oraz stymulować wzrost 

gospodarczy w całej Unii Europejskiej. 

http://www.dih-squared.eu/success-stories

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 



Więcej informacji: 
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Konkursy w ramach projektów finansowanych z H2020

Competitive calls and calls for third parties 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls


Małgorzata Szołucha | malgorzata.szolucha@ncbr.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy | Sekcja Konkurencyjności Przemysłowej
Klaster 4: Digital, Industry & Space in Horizon Europe

Dziękuję za uwagę!

mailto:malgorzata.szolucha@ncbr.gov.pl

