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Jak skutecznie aplikować o środki  

w Programie Horyzont 2020? 

Prelegent: Aneta Maszewska  

Krajowy Punkt Kontaktowy  

Programów Badawczych UE 
w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki  

Polskiej Akademii Nauk 

Poznań 
24 lutego 2014 

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 
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Udział w Programie 

KRAJE: 

•  Kraje Członkowskie 

• Kraje Stowarzyszone i 

• Kandydujące 

• Kraje trzecie wymienione w Programie Pracy 

 

         
                               Kto może brać udział? 

 

 

PODMIOTY: 

•  MŚP 

•  Centra badawcze 

•  Jednostki publiczne 

•  Przedsiębiorstwa 

•  Stowarzyszenia 

•  Organizacje międzynarodowe 
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Zasady udziału w Programie 

Zdefiniowanie 

tematu 

badawczego 

Odnalezienie 

konkursu 

Zbudowanie 

konsorcjum, 

przygotowanie 

projektu 

Ocena 

Negocjacje, 

umowa i 

realizacja 

Zamknięcie i 

kontrola 

• Czym się zajmuję? Tematyka moich badań, 

zainteresowań 

  

• Czy moja tematyka związana jest z polityką UE? 

 

• Programy Pracy 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?p

g=h2020-documents 

 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents
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Lobbing tematów 

• skomplikowana praca 

•  tylko PRZED złożeniem wniosku (nawet 2 lata przed przyjęciem przez KE kolejnego Programu 

Pracy) 

•  nie ma możliwości „przepchnięcia” słabo ocenionego projektu. 

•  to przedsięwzięcie wielu grup i na rożnych forach: 

      - grupy bezpośrednio zainteresowanej wypromowaniem swojego tematu; 

      - organizacji międzynarodowych zainteresowanych wynikami badań; 

      -   polityków w Parlamencie Europejskim; 

     -  swój temat trzeba promować na konferencjach międzynarodowych, a wnioski pokonferencyjne 

popierające i wskazujące na potrzebę realizacji; 

       -  KPK lobuje szczegółową tematykę na posiedzeniach Komitetów Programowych; 

      -   Biuro PolSCA organizuje tematyczne spotkania z urzędnikami z KE; 

      - Platformy technologiczne 

       http://cordis.europa.eu/technologyplatforms/individual_en.html 

 

      - klastry 

      http://www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/index.html 
 

http://cordis.europa.eu/technologyplatforms/individual_en.html
http://cordis.europa.eu/technologyplatforms/individual_en.html
http://cordis.europa.eu/technologyplatforms/individual_en.html
http://www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/index.html
http://www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/index.html
http://www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/index.html
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Cel I: Poprawa dostępu do finansowania 



6 Copyright ©  KPK PB UE IPPT PAN 

Zasady udziału w Programie 

Zdefiniowanie 

tematu 

badawczego 

Odnalezienie 

konkursu 

Zbudowanie 

konsorcjum, 

przygotowanie 

projektu 

Ocena 

Negocjacje, 

umowa i 

realizacja 

Zamknięcie i 

kontrola 

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

home 

 

 Tematyka - > PROGRAM PRACY 

  

Schemat finansowania - > PROGRAM PRACY 

  

Dokumentacja konkursowa 

  

Podejście „bottom up” lub „top down” 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
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Niezbędne dokumenty 

Program Pracy (Work Programme) 

• przygotowany na dwa lata (obecnie 2014-2015) 

•  cele programu, ogólne informacje o celach i polityce 

•  sposób tworzenia tematów oraz informacje o działaniach przekrojowych, 

• zagadnieniach upowszechniania wyników, transferu technologii, kwestiach płci, 

•  krótko opisane tematy do realizacji w danym konkursie, zawiera, które trzeba wziąć pod uwagę 

 

Przewodnik dla Składających Wnioski (Guide for Applicants) 

•  przewodnik zawierający informacje, jak napisać i złożyć wniosek 

•  odrębny dokument do każdego zaproszenia do składania wniosków. 

•  Tylko ścisłe przestrzeganie zapisów tego dokumentu doprowadzi do złożenia poprawnego 

wniosku 
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Zasady udziału w Programie 

Zdefiniowanie 

tematu 

badawczego 

Odnalezienie 

konkursu 

Ocena 

Negocjacje, 

umowa i 

realizacja 

Zamknięcie i 

kontrola 

Konsorcja/indywidualne wnioski  

(co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw 

Stowarzyszonych) wyj. badania pionierskie (ERC), instrument MŚP, działania 

koordynacyjne i wspierające oraz w zakresie mobilności 

  

Poszukiwanie Partnerów 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-events 

 

Status (MŚP, JBR, Uczelnia, inne) - podmiot prawny mający siedzibę w MC, ACC.  

Pozostałe kraje - możliwość finansowania określono w Programie Pracy 

 

1. Participants Portal 

 

2. PIC – Participant Identification Code 

 

 Projekt składany TYLKO elektronicznie 

 

W tej fazie powstaje wniosek projektowy. Szczególną uwagę należy zwrócić na jasno 

określone cele, ponieważ pozwolą one na łatwiejsze zarządzanie projektem. 

 

Cele powinny być SMART (ang. Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely 

defined), czyli proste, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie. 

 

Kolejnym krokiem jest przygotowanie adekwatnej struktury zarządzania uwzględniając 

udział osób z kierownictwa instytucji badawczych i firm uczestniczących w projekcie, 

dokonać wyboru koordynatora, kierowników pakietów zadań, liderów zadań.  

 

Konsorcjum, 

Przygotowanie 

wniosku 
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Zasady udziału w Programie 

Zdefiniowanie 

tematu 

badawczego 

Odnalezienie 

konkursu 

Ocena 

Negocjacje, 

umowa i 

realizacja 

Zamknięcie i 

kontrola 

Konsorcjum, 

Przygotowanie 

wniosku 

Kryteria Formalne 

• Złożenie wniosku na czas/termin (deadline: nieprzekraczalny termin); 

•  minimalna liczba partnerów w konsorcjum; 

•  zawartość merytoryczna zgodna z opublikowanym tematem; 

•  system finansowania i budżet zgodne z Programem Pracy; 

•  inne dodatkowe kryteria formalne – w dokumentach konkursowych. 

 

Ekspert (oceniający i monitorujący) 

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

 

 Każda osoba działająca w sferze badawczo-naukowej; mile widziani eksperci z przemysłu 

 Podstawowe kryterium doboru posiadana wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie i 

typie ocenianych projektów;  

 

Ważna znajomość języka angielskiego, dodatkowym atutem jest znajomość innych 

języków; wcześniejsze doświadczenie w ocenie międzynarodowych projektów oraz 

znajomość obszaru przemysłowego; 

  

Rejestracja nie gwarantuje wyznaczenia jako eksperta; 

  

Dzienna stawka 450 euro, dieta ~92 euro, dieta hotelowa 

~100 euro/doba oraz zwrot kosztów podróży, gł. oceny online 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts
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Strona tytułowa cz. B 
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Część opisowa wniosku 

1. Doskonałość  

Projekt musi nawiązywać do tematyki konkursu podanej w Programie Pracy 

1.1 Cele  

• Opisz cele swojego innowacyjnego projektu i spodziewany rezultat. Opisz 

przemysłowy/ekonomiczny/społeczny problem, który rozwiążesz dzięki projektowi 

• Przedstaw ocenę wykonalności projektu, wraz z biznes planem 

1.2 Związek z Programem Pracy 

1.3 Koncepcja projektu 

• Wyjaśnij w jaki sposób innowacyjna koncepcja projektu pomoże w rozwiązaniu 

problemu 

• Opisz aktualny stopień rozwoju danego rozwiązania. Czy są już prototypy, 

zostały przeprowadzone testy w terenie, testy z zaangażowaniem klientów i 

użytkowników końcowych 

• Podaj odniesienie do skali Technology Rediness Level 

• Co nowego wniesie projekt do rozwoju Europy bądź rozwiązania jej problemów 

• Kwestie dotyczące gender lub/i równości płci – jeśli dotyczy 

1.4 Założenia projektu 

• W czym proponowane rozwiązanie jest lepsze od aktualnie istniejących na 

rynku 
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Część opisowa wniosku 

 

 

 

 

 

2. Wpływ 

2.1 Oczekiwany wpływ 

• Opisz oczekiwania użytkowników, które spełnia opracowywane rozwiązanie 

• Opisz główne ekonomiczne korzyści wynikające z oferowanego rozwiązania 

• Określ spodziewany rynek zbytu 

• Podaj głównych konkurentów na rynku i oferowane przez nich rozwiązania 

• Opisz trudności, jakie może napotkać komercjalizacja danego rozwiązania 

• Opisz segment rynku i użytkowników, do których skierowany jest projekt oraz podaj 

listę udziałowców 

• Opis firmy pod kątem korzyści, jakie przyniesie jej wprowadzenie danego rozwiązania 

na rynek 

2.2 Środki mające na celu maksymalizację wpływu 

a) Upowszechnianie i wykorzystywanie wyników 

• Wyjaśnij, wstępny plan pełnej komercjalizacji wyników projektu , tj. komercjalizacja czy 

udzielenie licencji ? Czy potrzebna jest współpraca ze stronami trzecimi? Oszacowanie 

kosztów; Przybliżony czas do pierwszej sprzedaży 

• W jaki sposób proponowane prace w fazie 1 instrumentu MŚP pasują do ogólnego 

planu dotarcia do rynku ? 

b ) własność intelektualna , ochrona wiedzy i kwestie regulacyjne 

Wyjaśnij kluczowe aspekty (IPR) i ich podział. 
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Część opisowa wniosku 

3 . Realizacja projektu 

3.1 Plan pracy 

3.2 Zarządzanie projektem 

3.3 Opis konsorcjum (jeśli dotyczy)  

3.4 Zasoby 
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Część opisowa wniosku 

 4. Opis konsorcjum 

4.2. Strony trzecie zaangażowane w projekt 

5. Etyka i bezpieczeństwo 

5.2. Bezpieczeństwo 
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Zasady udziału w Programie 

  Kryteria merytoryczne: 

 

1. Doskonałość (Excellence) 

przełomowy charakter badań tj. ponad istniejącą wiedzę, nowatorskie 

interdyscyplinarne podejście, rozwiązanie problemu) 

2. Wpływ (Impact) 

tzw. „oczekiwane rezultaty” wymienione w Programie Pracy w ramach danego 

tematu; poprawa zdolności do wykorzystania nowej wiedzy; wzmocnienie 

konkurencyjności przedsiębiorstw przez rozwój innowacji; rozpowszechnienie i 

wykorzystanie wyników projektów (odbiorcy); zarządzanie prawami własności 

intelektualnej. 

3. Implementacja (Quality and efficiency of implementation) 

spójność i skuteczność planu pracy; kompetencje, doświadczenia partnerów, 

komplementarność konsorcjum; struktury i procedury zarządzania, jasność 

podejmowania decyzji, zarządzanie ryzykiem. 
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Zasady udziału w Programie 

Zdefiniowanie 

tematu 

badawczego 

Odnalezienie 

konkursu 

Ocena 

Negocjacje, 

umowa i 

realizacja 

Zamknięcie i 

kontrola 

Konsorcjum, 

Przygotowanie 

wniosku 

Negocjacje – elektronicznie 

Umowa o dofinansowanie - elektronicznie 

Umowa konsorcjum 

Spotkania 

Raporty – elektronicznie 

Audyt 

Stawki ryczałtowe dla właścicieli MŚP przy kosztach 

osobowych 

Do 100% dofinansowania 
 

Raport końcowy – obejmuje wyniki, wnioski i efekty społeczno-

ekonomiczne projektu, szersze oddziaływanie społeczno - ekonomiczne 

projektu, obejmujące działania na rzecz równości płci, kwestie etyczne, 

starania na rzecz włączenia innych podmiotów i szerzenia świadomości, 

a także plan wykorzystania i upowszechnienia nowej wiedzy. 
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Polecane linki 

 

Horizon 2020 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 

http://www.kpk.gov.pl 

 

SME TechWeb 

http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm 

 

 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020
http://www.kpk.gov.pl/
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
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Krajowy Punkt Kontaktowy  

Programów Badawczych UE 
Instytut Podstawowych Problemów Techniki  

Polskiej Akademii Nauk 

 ul. Krzywickiego 34 

 02-078 Warszawa  

 

tel.:    0  22 828 74 83  

fax:   0  22 828 53 70  

e-mail:   kpk@kpk.gov.pl 

 

Aneta Maszewska 
e-mail: aneta.maszewska@kpk.gov.pl 

Dziękuję za uwagę 

Osoby do kontaktu: 

Pytania? 

Katarzyna Walczyk - Matuszyk 

e-mail: katarzyna.walczyk@kpk.gov.pl 

mailto:kpk@kpk.gov.pl

