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Pakt dla Horyzontu 2020 

UCZELNIE 
 

INSTYTUTY 

BADAWCZE 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

SIEĆ KPK  

MNISW 

NCN 

NCBiR 

 Zwiększenie  
    uczestnictwa 

 
 Zwiększenie 

mobilności 
 

 Umiędzynarodo-
wienie nauki  
 

 Lepsze wsparcie 
administracyjne 
 

 Aktywna promocja 



Oferta sieci KPK 

 Dni informacyjne, konferencje 

 Szkolenia/warsztaty, w tym w zakresie przygotowania 
wniosków projektowych 

 Indywidualne działania mentoringowe dla jednostek 
naukowych, zespołów i naukowców  

 Doradztwo finansowo-prawne w zakresie przygotowania i 
realizacji projektów 

 Indywidualne konsultacje wniosków projektowych, w tym 
przeglądanie gotowych wniosków przed wysłaniem 

 Wsparcie w poszukiwaniu partnerów (partner search)  

 Organizacja międzynarodowych spotkań brokerskich  

 Promocja polskich podmiotów w wymiarze międzynarodowym  



 Największy na świecie program międzynarodowej współpracy  badawczej  

 Projekty realizowane w dużych, międzynarodowych konsorcjach  

 Wskazany znaczący udział przemysłu (ostateczni użytkownicy) 

 Poziom finansowania dla poszczególnych krajów niezależny jest od 
wniesionego wkładu  

 Projekty finansowane wyłaniane w drodze konkursów ogłaszanych przez 
KE  

 Jakość projektów oceniana przez niezależnych ekspertów 

 Wymiar europejski projektu (European added Value)  

 

  

HORYZONT 2020 



HORYZONT 2020 

 
Granty ERC 

 

FET 

 

Działania MS-C 

 

Infrastruktury 

badawcze 

  
Innowacje w MŚP 

 

Finansowanie ryzyka 

 

Wiodąca pozycja w 

kluczowych i 

innowacyjnych 

technologiach 

 

 Zdrowie; 

 Żywność, rolnictwo, 

biogospodarka; 

 Energia; 

 Transport; 

 Klimat, środowisko, 

surowce; 

 Integracyjne, innowacyjne 

społeczeństwa; 

 Bezp. społeczeństwa. 

Wyzwania 

społeczne 

Wiodąca pozycja  

w przemyśle 

Doskonała baza 

naukowa 

Nauka dla społeczeństwa  

i z udziałem społeczeństwa 

Upowszechnianie doskonałości, 

rozszerzanie uczestnictwa 

EIT JRC 

77 028,3 mln EUR (2014-2020) 



 Wszystkie typy instytucji (niezależnie od formy organizacyjnej) posiadające 

osobowość prawną 

 Uczelnie wyższe, instytuty badawcze 

 Duże firmy, MŚP 

 Instytucje samorządowe, stowarzyszenia, fundacje itp. 

  

 Projekty stypendialne: młodzi, doświadczeni naukowcy, projekty 

indywidualne, projekty instytucjonalne  

 wszystkie dziedziny badań  

 Projekty interdyscyplinarne, przełomowe - Granty ERC 

 wszystkie dziedziny badań  

 Projekty na współpracę z MŚP  

 wszystkie dziedziny badań lub narzucone przez KE 

 Projekty badawcze  

 tematyka narzucona (7 priorytetowych obszarów badawczych) 

Kto może brać udział w H2020? 

Projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych 

państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych 

WYJĄTKI! Badania pionierskie (granty ERC), badania na rzecz MŚP, działania koordynacyjne i 

wspierające, projekty stypendialne 



http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ 

 

 

 

 

 

 

 Szersze wykorzystanie narzędzi elektronicznych powiązanych  
z Participant Portal, np.: 

 Zastąpienie komunikacji e-mailowej komunikacją w ramach 
Participant Portal. 

 Wprowadzenie wyłącznie elektronicznej formy podpisywania 
dokumentów (na podstawie przyznanych praw dostępu). 

 Wymagane jest posiadanie konta użytkownika (login / hasło). 

Portal Uczestnika 



Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 

Granty badawczo-szkoleniowe, 

Przyszłościowe technologie 

Stypendia indywidualne i instytucjonalne 

Wymiana nukowa i międzysektorowa nauka-
biznes 

Możliwość skorzystania z unikalnej aparatury 
naukowo-badawczej, baz danych, zbiorów 

 

- Granty ERC 

- FET 

- Działania MSC 

- Infrastruktury 

badawcze 

 

Doskonała baza 

naukowa (24,5 mld) 



Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 

Granty na badania i innowacje dla 
małych i średnich firm 

Instrumnety finansowe związane z 
prowadzeniem ryzykownych badań 

  

- LEIT: 

    ICT, KET, Space 

- Innowacje w MŚP 

- Finans. ryzyka 

- FT2I 

Wiodąca pozycja  

w przemyśle (17 mld) 



• Zdrowie, zmiany demograficzne 1 
• Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone 

rolnictwo i leśnictwo, badanie mórz i wód 
śródlądowych i biogospodarka 

2 

• Bezpieczna, czysta i efektywna energia 3 

• Inteligentny, zielony i zintegrowany transport 4 

• Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, 
efektywna gospodarka zasobami i surowce  5 

• Europa w zmieniającym się świecie – 
integracyjne, innowacyjne i refleksyjne 
społeczeństwa  

6 

• Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i 
bezpieczeństwa Europy i jej obywateli  7 

Priorytetowe obszary badawcze 

 

- Zdrowie 

- Żywność, rolnictwo, 

biogospodarka 

- Energia 

- Transport 

- Klimat, środowisko, 

surowce 

- Integr., innowacyjne 

społeczeństwa 

- Bezp. społeczeństwa 

Wyzwania 

społeczne (29,7 mld) 



 Innovation Action (IA): Wspólne prace wdrożeniowe, demonstracja 
produktu: opracowanie planów i systemów bądź projektów, nowych 
bądź udoskonalonych produktów, usług, procesów 
- min. 3 niezależne podmioty z 3 różnych krajów MS/AC 
- finansowanie 70% (ale podmioty non-profit 100%) 

 Research and Innovation Action (RIA): Wspólne badania 
technologiczne prowadzone w celu uzyskania nowej wiedzy lub 
zbadania wykonalności nowych produktów, usług, technologii, 
procesów lub rozwiązań 
- min. 3 niezależne podmioty z 3 różnych krajów MS/AC 
- finansowanie 100% 

 Coordination and Support Action (CSA): Tworzenie powiązań 
naukowych „sieciowanie” projektów badawczo-innowacyjnych  
i opracowywanie wspólnych programów i polityk badawczych 
- finansowanie 100% 

 

 

Ale wyłącznie w ściśle określonych tematach konkursowych! 

Co można sfinansować? 



 

http://ec.europa.eu/euraxess/ 

 

EURAXESS 



 

https://ec.europa.eu/jrc/en 

Wspólne Centra Badawcze (JRC) 





Nakłady na B+R w UE (mln EUR) 





Uczestnictwo polskich zespołów badawczych w 

pierwszych konkursach H2020 wg województw 



Zacznij już dziś! 

www.rpklublin.pl 



Warunki uczestnictwa w programie  

Horyzont 2020 

Warunki konieczne 
Znajomość języka angielskiego 

Dostęp do internetu 

Problem o znaczeniu europejskim 

Czas 

 
Warunki pożądane  
Kontakty międzynarodowe 

Doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej 

(innowacyjność) 

Współpraca z instytucjami badawczymi 

Współpraca z przedsiębiorcami 

Obszar działalności w jednym z priorytetów KE 
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