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 Konkursy są ogłaszane przez Komisję Europejską:

 W oparciu o dwuletnie Programy Pracy (Work Programmes).

 Ogłoszenia publikowane są w Portalu Uczestnika (Participant

Portal).

 Wnioski składa się elektronicznie – wymagana jest rejestracja 

w Portalu Uczestnika:

 Osoby piszącej wniosek.

 Instytucji będącej wnioskodawcą lub partnerem wnioskodawcy.

 Wnioski są oceniane przez niezależnych, międzynarodowych 

ekspertów.

Zasady uczestnictwa w programie H2020



 Zdefiniowany problem technologiczny/ekonomiczny/społeczny 

o wymiarze europejskim.

 Znajomość języka angielskiego.

 Dostęp do sieci Internet.

 Czas.

Co będzie potrzebne?



 Zarejestruj się w Participant Portal: http://goo.gl/43JHsk

 Uzyskaj nr PIC dla swojej organizacji.

 Znajdź odpowiedni konkurs: http://goo.gl/5EUjPB

 Przygotuj jednostronicowy szkic projektu.

 Poszukaj partnerów międzynarodowych: https://goo.gl/9ZlwxT

Od czego zacząć?
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Portal Uczestnika

czyli Participant Portal



Portal uczestnika (Participant Portal)

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



Gdzie znaleźć dokumentację programu, instrukcje 

i nr PIC instytucji?

Portal uczestnika (Participant Portal)



Portal uczestnika (Reference Documents)



Czy instytucja posiada nr PIC?



Jak znaleźć ogłoszenie o konkursie?

Portal uczestnika (Participant Portal)



Portal Uczestnika (konkursy)



Portal Uczestnika (ogłoszenie, tzw. Call)

Topic Description:

• Specific challenge,

• Scope,

• Funding,

• Expected impact

• Type of action.

Call Documents:

• Work

Programme, 

• Rules for 

Participation,

• Standard 

proposal

template, 

• Evaluation form, 

• Model grant 

agreement.
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Baza CORDIS



Baza CORDIS

http://cordis.europa.eu/home_en.html
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Szkic projektu



 Tytuł projektu i akronim: …

 Cel projektu: …

 Sposób realizacji celu: …

 Posiadane zasoby (ludzie, laboratoria/aparatura, doświadczenie itp.): …

 Konkurs: … ? > Participant Portal

 Temat konkursowy: … ? > Participant Portal

 Typ projektu: … ? > Participant Portal

 Deadline: … ? > Participant Portal 

 Partnerzy: … ? > Participant Portal / CORDIS

 Jaki jest aktualny stan wiedzy (State of Art): … ? > CORDIS

Co powinien zawierać szkic projektu (draft)?
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Tworzymy konsorcjum projektowe



 Większość projektów w programie H2020 jest realizowana przez 
międzynarodowe konsorcja, w skład których wchodzi min. 3 
niezależnych od siebie uczestników z 3 różnych krajów MS/AC, np.:

 Działania badawczo-innowacyjne (RIA).

 Działania innowacyjne (IA).

 Fast Track to Innovation (FTI).

 Wyjątkowo, jeżeli możliwość taką przewiduje Program Pracy, 
projekty mogą być realizowane przez pojedynczy podmiot prawny 
w ściśle określonych działaniach, tj.:

 Działania koordynacyjne i wspierające (CSA).

 Działania w zakresie mobilności (Marie Skłodowska-Curie).

 Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

 Instrument MŚP.

Uczestnictwo w programie H2020



 Kto może uczestniczyć?

 28 krajów członkowskich UE (MS – Member States):

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, 

Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, 

Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, 

Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

 Kraje stowarzyszone (AC – Associated Countries):

Albania, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Owcze,  Macedonia, 

Islandia, Izrael, Mołdawia, Czarnogóra, Norwegia, Serbia, Turcja, 

Ukraina, 

 Szwajcaria (kraj częściowo stowarzyszony).

 Kraje trzecie:

• O średnim bądź niskim PKB

• Kraje wysoko rozwinięte + „BRIC”: USA, Kanada, Australia, 

Japonia, Brazylia, Rosja, Indie Chiny, Meksyk itd.

Uczestnictwo w programie H2020



 Kraje wysoko rozwinięte finansowane są warunkowo:

 Jeśli finansowanie przewiduje program pracy.

 Jeśli finansowanie uzgodniono w umowie między UE a krajem 

wysoko rozwiniętym.

 Jeśli uczestnictwo zostanie uznane za istotne przez odpowiedni 

organ finansujący z uwagi na:

• Istotne kompetencje.

• Dostęp do unikatowej infrastruktury badawczej lub baz danych.

• Dostęp do odpowiedniego środowiska naturalnego.

Uczestnictwo w programie H2020



 Wykorzystajmy szkic projektu by zachęcić potencjalnych partnerów:

 Dotychczasowi partnerzy, własne kontakty naukowe?

 Istniejące umowy międzynarodowe?

 Międzynarodowe konferencje naukowe, spotkania brokerskie?

 Kontakt z autorami publikacji naukowych?

 Serwisy partnerskie?

Tworzenie konsorcjum projektowego
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Składanie wniosku w Participant Portal



Składanie wniosku krok po kroku

Krok Koordynator Partner

I Rejestracja wniosku

II Wprowadzanie partnerów
Przekazanie koordynatorowi nr 

PIC instytucji

III Formularz A (całość)
Formularz A (tylko swoje dane 

i budżet)

IV

Formularz B wraz z 

załącznikami (RTF/DOCX, 

edycja całości)

Przekazanie informacji, o które 

poprosi koordynator.

V

Przesłanie pliku z wnioskiem 

(PDF) wraz z ew. załącznikami 

na serwer KE.

VI
Przycisk „Submit” zatwierdza 

złożenie wniosku



Jak zarejestrować wniosek?



Wstępne informacje na temat projektu



Formularze wniosku



 Struktura wniosku badawczo innowacyjnego. Część A.

 W zależności od przyjętej procedury naboru wniosków, 

wymagane będzie wypełnienie następujących formularzy:

Struktura wniosku badawczo-innowacyjnego (RIA)

Nabór dwuetapowy (I etap)
Nabór jednoetapowy lub 

dwuetapowy (II etap)

general information (koordynator) general information (koordynator)

administrative data of participating 

organisations (tylko koordynator)

administrative data of participating 

organisations (wszystkie podmioty)

budget for the proposal (tylko Total 

requested amount)

budget for the proposal (wszystkie

podmioty)

- ethics issues table (koordynator)

call specific questions (tylko, jeśli wymóg pojawia się w dokumentacji 

konkursowej



 Struktura wniosku badawczo innowacyjnego. Część B.

 W zależności od przyjętej procedury naboru wniosków, 

wymagane będzie wypełnienie następujących części:

Struktura wniosku badawczo-innowacyjnego (RIA)

Nabór dwuetapowy (I etap)
Nabór jednoetapowy lub 

dwuetapowy (II etap)

Cover page Cover page

1. Excellence

1.1 Objectives

1.2 Relation to the work programme

1.3 Concept and approach

1.4 Ambition

1. Excellence

1.1 Objectives

1.2 Relation to the work programme

1.3 Concept and approach

1.4 Ambition

2. Impact

2.1 Expected impact (tylko 1-szy 

podpunkt)

2. Impact

2.1 Expected impact 

2.2 Measures to maximise impact



Struktura wniosku badawczo-innowacyjnego (RIA)

Nabór jednoetapowy lub 

dwuetapowy (II etap)

3. Implementation

3.1 Work plan: Work packages, 

deliverables and milestones

3.2 Management structure and 

procedures

3.3 Consortium as a whole

3.4 Resources to be committed 

(+ tabele)

4. Members of the consortium

4.1 Participants

4.2 Third parties involved in the project 

(including use of third party resources)

5. Ethics and Security

5.1 Ethics

5.2 Security
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Kalkulacja kosztów uczestnictwa



Rodzaje kosztów w projekcie H2020

Koszty kwalifikowalne
Faktycznie poniesione, w okresie trwania projektu (z pewnymi wyjątkami),

zaplanowane w szacunkowym budżecie (Annex2), niezbędne do realizacji 

projektu, racjonalne, zaksięgowane, zgodne z zasadami rachunkowości, 

zarządzania i praktykami beneficjenta oraz krajowym prawem.
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Koszty bezpośrednie:

Koszty rzeczywiste (actual costs)

 wynagrodzenia

 inne koszty bezpośrednie:

- podróże i diety

- aparatura

- towary i usługi

 podwykonawstwo

Koszty 

pośrednie:

ryczałt

25%

(flat rate)



Tabela budżetowa w formularzu A



 Wynagrodzenie = stawka godzinowa x liczba godzin pracy

 Metody kalkulacji wynagrodzeń:

 Rzeczywiste koszty osobowe

• Wynikające z listy płac.

• Wyliczane indywidualnie dla pracowników projektu.

• Obejmują wynagrodzenie brutto, składki na ubezpieczenia 
społeczne, podatek oraz inne narzuty i dodatki (obiektywne).

Stawka godzinowa = wynagrodzenie roczne / 1720 godz.

 Ustalone przez KE koszty jednostkowe, np. koszty właścicieli 
MŚP oraz osób fizycznych nie pobierających wynagrodzenia:

Stawka godz. = (4 650 EUR x „Correction coefficient”) / 143 godz.

 „Correction coefficient” wg aktualnego MSCA Work Programme

Wynagrodzenia personelu



 Podróże i diety.

 Sprzęt trwały – odpisy amortyzacyjne odpowiadające użyciu na 

potrzeby projektu.

 Zakup towarów i usług, np.:

 Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych 

 Tłumaczenie dokumentów

 Publikacja broszur

 Tworzenie strony internetowej 

 Wsparcie logistyczne (sale, katering)

 Zakup odczynników, publikacji naukowych potrzebnych do projektu

 Wynajęcie konsultantów ds. IPR

 Koszty ochrony praw własności intelektualnej

 Koszty zapewnienia otwartego dostępu do publikacji

Inne koszty bezpośrednie



 Podwykonawstwo może dotyczyć zadań stanowiących ograniczoną 

część projektu.

 Jeśli beneficjent nie ma możliwości osobistego wykonania zadań.

 Może je zlecić na warunkach rynkowych.

 Zachowując dbałość o najlepszy stosunek jakości do ceny.

 Podwykonawstwo musi zostać opisane we wniosku/umowie:

 Opis zadań zleconych, ich wartość wraz z uzasadnieniem 

(Annex1).

 Koszty podwykonawstwa w szacunkowym budżecie (Annex2).

Podwykonawstwo



 We wszystkich typach projektów stosujemy jedną wspólną stawkę 

wynoszącą 25%

 Koszty pośrednie obliczamy w stosunku do sumy kosztów 

bezpośrednich z pominięciem:

• Kosztów podwykonawstwa.

• Kosztów wsparcia finansowego dla stron trzecich.

Koszty pośrednie



 Typowy poziom finansowania: 100% kosztów kwalifikowalnych.

*) Dotyczy działań ukierunkowanych na wdrożenia.

 Wysokość dofinansowania określona jest w Programie Pracy.

 Program Pracy może przewidywać niższe wartości dofinansowania.

Dofinansowanie Komisji Europejskiej

Typ projektu
Podmiot o charakterze 

niezarobkowym
Przedsiębiorstwo

RIA 100% 100%

IA 100% 70%*

CSA 100% 100%

SME Instrument - 70%*

MSCA 100% 100%



 Przykłady kosztów niekwalifikowalnych.

 Odzyskiwalny VAT.

 Wydatki zbędne, nieprzemyślane.

 Zobowiązania i koszty ich obsługi.

 Straty wynikające z różnic kursowych.

 Rezerwy na przyszłe straty lub obciążenia.

Koszty niekwalifikowalne
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Ocena wniosku przez recenzentów KE



„Time to grant” dla projektów badawczo-

innowacyjnych (RIA)

Umowa 

konsorcjum

Nabór 

wniosków

3-6 m-cy

Ocena 

wniosków

ok. 5 m-cy ok. 3 m-cy

Ogłoszenie 

konkursów
Deadline

Wynik 

oceny

Umowa 

o grant

Time to Grant: 8 miesięcy



 Wnioski odpowiadające wymogom formalnym oceniane są przez 

grupę niezależnych, międzynarodowych ekspertów z danej 

dziedziny nauki. 

 Podstawowe kryteria oceny to doskonałość, oddziaływanie 

i implementacja (w przypadku grantów ERC – tylko doskonałość).

 Excellence (threshold np. 3/5)

 Impact (threshold np. 3/5)

 Quality and efficiency of the implementation (threshold np. 3/5)

 Wartość progowa dla całego projektu może wynosić np. 10/15

 Końcowy wynik to średnia poszczególnych ocen. Wynik taki jest 

ostateczny i nie podlega podważeniu.

Kryteria oceny merytorycznej (RIA)
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Zagadnienia dotyczące realizacji projektów



 Umowa o grant:

 Podpisywana między koordynatorem projektu a KE.

 Warunki umowy + załączniki:

• Annex1: Opis działania (wniosek, cz. B)

• Annex2: Szacunkowy budżet

• Annex3: Formularz przystąpienia

• Annex4: Sprawozdanie finansowe

• Annex5: Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych

• Annex6: Świadectwo kontroli metodologii

 Wzory umów: Participant Portal / Reference Documents

 Umowa konsorcjum:

 Podpisywana między koordynatorem a partnerami.

 Przed podpisaniem „Umowy o grant”.

 Wzór umowy: www.desca-2020.eu

Umowy regulujące realizacje projektów



 Płatność zaliczkowa:

 Dla projektów z min. 2 okresami sprawozdawczymi 100% 
średniego dofinansowania na 1 okres sprawozdawczy.

 Przekazywana jest do koordynatora w ciągu 30 dni od daty 
rozpoczęcia projektu lub daty wejścia wżycie umowy o grant.

 Płatności okresowe:

 Wypłacane jako refundacja kosztów poniesionych przez 
beneficjenta i zaakceptowanych przez KE.

 Przekazywana jest koordynatorowi w ciągu 90 dni od otrzymania 
przez KE raportu okresowego.

 Suma płatności okresowych i zaliczki nie może przekroczyć 90% 
dofinansowania KE.

 Płatność końcowa:

 Przekazywana jest koordynatorowi w ciągu 90 dni od otrzymania 
przez KE raportu końcowego.

Płatności z KE w projektach H2020



 Okresy sprawozdawcze – są ustalone w Umowie o Grant.

 Raport okresowy – składany jest przez koordynatora projektu 

w ciągu 60 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

 Raport końcowy - składany jest przez koordynatora projektu 

w ciągu 60 dni po zakończeniu ostatniego okresu 

sprawozdawczego.

 Do rozliczeń finansowych stosuje się średni kurs Euro dla danego 

okresu sprawozdawczego (http://goo.gl/8B8S0Q).

Raporty w projektach H2020



 Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych

 Jest składane wraz z raportem końcowym przez beneficjentów, 

którzy otrzymali z KE min. 325 tys. Euro jako dofinansowanie 

kosztów rzeczywistych i jednostkowych.

 Audyt Komisji Europejskiej może zostać przeprowadzony 

 W trakcie realizacji projektu.

 W ciągu 2 lat od otrzymania płatności końcowej.

 Przechowywanie dokumentów potwierdzających poniesione koszty

 Art. 18 Umowy o grant nakazuje zachowanie ewidencji projektu 

przez okres 5 lat po dokonaniu płatności salda końcowego

Kontrola sprawozdań, audyty KE



Jeżeli dofinansowanie KE + wpływy przekroczy całkowite koszty 

projektu, KE zmniejszy dofinansowanie (przy płatności końcowej).

 Wpływami są:

 Dochód uzyskany w ramach projektu.

 Dochód ze sprzedaży aktywów nabytych w ramach projektu.

 Dofinansowanie realizacji projektu.

 Wkłady niepieniężne wniesione nieodpłatnie przez strony trzecie 

i przeznaczone na wykorzystanie w projekcie.

 Są brane pod uwagę przy składaniu raportu końcowego.

 Na poziomie całego konsorcjum, a nie beneficjentów, których 

dotyczą. Rozliczanie wpływów w ramach konsorcjum należy 

uregulować w Umowie Konsorcjum.

Wpływy do projektów a wysokość dofinansowania



 Prawa własności intelektualnej (Intellectual Property Rights - IPR)

 Na etapie tworzenia wniosku:

 Każdy uczestnik konsorcjum wnosi konieczną wiedzę. Partnerzy 

mogą określić zakres wiedzy, którą zechcą udostępnić.

 Partnerzy powinni uzgodnić między sobą kwestię przyszłej 

własności rezultatów, wykorzystania i ochrony nowej wiedzy.

 Na etapie realizacji projektu:

 Każdy uczestnik ma obowiązek:

• Chronić nową wiedzę.

• Wykorzystywać rezultaty.

• Upowszechniać rezultaty.

IPR w projektach H2020



 Open Access - to możliwość dostępu do elektronicznej wersji 

publikacji naukowej w sieci Internet bez jakichkolwiek ograniczeń 

technicznych czy finansowych.

 Cel - zapewnienie upowszechnienia publikacji powstałych w ramach 

projektów finansowanych ze środków UE. Dzięki temu:

 Zwiększy się wykorzystanie rezultatów.

 Ograniczy się skala plagiatów i powielania badań.

 Proces komercjalizacji wyników zostanie przyspieszony.

 Dwie możliwości publikowania prac:

 Złota droga (Golden Open Access)

 Zielona droga (Green Open Access)

Open Access
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Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Dziękuję za uwagę!

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin; tel.: +81 744 50 61 wew. 118;

http://www.rpklublin.pl

Michał Marszałowicz

m.marszalowicz@ipan.lublin.pl


