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Pełny potencjał europejskiej przestrzeni badawczej uwolnimy tylko wtedy, 
gdy wspólnie wesprzemy wybitnych naukowców i innowatorów 
we wszystkich krajach i regionach Europy.
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ZAPEWNIANIE SZERSZEGO UCZESTNICTWA 
I UPOWSZECHNIANIE DOSKONAŁOŚCI W CAŁEJ EUROPIE
STYMULOWANIE OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH 
I INNOWACJI W CAŁEJ UNII
Działania w ramach programu „Horyzont Europa” na rzecz szerszego uczestnictwa będą zapewniać wsparcie 
tym państwom UE, które nadal pozostają w tyle pod względem badań naukowych i innowacji, aby zwiększyć 
skuteczność ich systemów badań naukowych i innowacji. Działania te pozwolą na:

• Wsparcie centrów doskonałości

• Utworzenie dynamicznego ekosystemu

• Zwiększenie możliwości dostępu 
do sieci badawczych

• Przyciągnięcie utalentowanych osób

• Podniesienie umiejętności naukowców

Główne cechy
Ulepszenie istniejących instrumentów służących 
zapewnieniu szerszego uczestnictwa

Działania Struktura konsorcjum Główne cele

ŁĄCZENIE 
W ZESPOŁY

Główny beneficjent + jeden lub dwóch 
strategicznych partnerów zaawansowanych

Opracowanie wzorców do naśladowania 
w celu stymulowania doskonałości, 
nowych inwestycji i reform

TWORZENIE 
PARTNERSTW

Główny beneficjent i sieć organizacji 
partnerskich

Rozwijanie doskonałości w wybranej 
dziedzinie, zwiększanie widoczności 
i podnoszenie kwalifikacji personelu

KATEDRY EPB Jedna organizacja goszcząca wybraną katedrę 
EPB z opcjonalną organizacją partnerską

Wsparcie znakomitych naukowców 
w uzyskaniu wybitnych osiągnięć 

COST* Transgraniczna sieć naukowa Wsparcie wybitnych naukowców 
i innowatorów w uzyskaniu dostępu do 
sieci europejskich i międzynarodowych

* European Cooperation in Science and Technology – europejska współpraca naukowo-techniczna.

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_pl
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/spreading-excellence-and-widening-participation
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/spreading-excellence-and-widening-participation


WIĘCEJ INFORMACJI

Inicjatywa szerszego uczestnictwa
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/spreading-
excellence-and-widening-participation
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Nowości

Nowe działania wspierające:

• Wzmocnienie systemu krajowych punktów 
kontaktowych

• Wstępne kontrole wniosków

• Możliwość przyłączania się uczestników z państw 
objętych inicjatywą szerszego uczestnictwa 
do już istniejących konsorcjów

• Pomoc w znalezieniu partnerów

• Wspieranie doskonałości na uniwersytetach 
i w lokalnych ekosystemach innowacji

• Granty na cyrkulację talentów

Współpraca – by razem osiągnąć więcej
Działania na rzecz szerszego uczestnictwa odgrywają ważną rolę we wzmacnianiu europejskiej przestrzeni 
badawczej, a przypada na nie 3,3 % całkowitego budżetu programu „Horyzont Europa”.

By osiągnąć jak najlepsze efekty, dążyć się będzie do synergii z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego 
i finansowaniem sektora szkolnictwa wyższego (działania „Maria Skłodowska-Curie”, europejska inicjatywa 
doskonałości).

Działania na rzecz szerszego uczestnictwa przyczynią się również do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju związanych z edukacją o wysokiej jakości, równouprawnieniem płci, innowacyjnością, przemysłem 
i infrastrukturą, a także partnerstwem na rzecz celów.

Oczekiwane wyniki i skutki. Zwiększone zdolności naukowe i innowacyjne wszystkich podmiotów zajmujących 
się badaniami naukowymi i innowacjami w krajach państwach objętych inicjatywą szerszego uczestnictwa:

• Zmiany strukturalne prowadzące do powstania 
zmodernizowanego i bardziej konkurencyjnego 
systemu badań naukowych i innowacji

• Zreformowanie systemów i instytucji w branży badań 
naukowych i innowacji, skutkujące zwiększeniem 
ich atrakcyjności dla utalentowanych osób

• Większe uczestnictwo w  programie „Horyzont 
Europa”

• Silniejsze powiązania między środowiskiem 
akademickim a przedsiębiorstwami

• Wzmocnienie roli sektora szkolnictwa wyższego 
w badaniach naukowych i innowacjach

• Lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury 
badawczej

• Większa i lepiej zrównoważona cyrkulacja talentów

• Większe zaangażowanie podmiotów regionalnych

• Mobilizacja zasobów krajowych i  europejskich 
na inwestycje strategiczne

Dalsze kroki
Ogłoszenie pierwszych zaproszeń do składania wniosków dotyczących 
udziału w inicjatywie szerszego uczestnictwa

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/spreading-excellence-and-widening-participation
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/spreading-excellence-and-widening-participation
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/era_pl
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/era_pl
https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
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