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



Wspieramy polskich liderów badań i innowacji w skutecznym aplikowaniu 
o środki w europejskich programach badawczych i innowacyjnych.

Pełnimy funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego do programu Horyzont 
2020, Euratom Fission, IMI2 oraz koordynujemy polską sieć Euraxess jako

jednostka wyłoniona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego       
w drodze konkursu. 

KIM JESTEŚMY?

Nasz zespół to eksperci z unikatową wiedzą popartą 
wieloletnim praktycznym doświadczeniem w 

badawczych i innowacyjnych programach 
europejskich (ponad 100 zrealizowanych projektów).



BEZPŁATNA OFERTA KPK PB UE

Szkolenia, warsztaty, konferencje

Konsultacje w zakresie przygotowywania wniosków 
projektowych i realizacji projektów

Działania mentoringowe dla zainteresowanych 
złożeniem wniosku do programu Horyzont 2020 

Porady finansowo-prawne na etapie przygotowania i realizacji 
projektów

Poszukiwanie partnerów do konsorcjów międzynarodowych

Pomoc zagranicznym naukowcom przyjeżdżającym do Polski
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Czym jest program Horyzont 2020?

Największym w historii Unii program w zakresie badań naukowych i innowacji.     
W ciągu 7 lat (2014 – 2020) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania 

przeznaczone zostanie łącznie ponad 77 mld euro.

Doskonałość 
naukowa

Wyzwania 
społeczne

Wiodąca 
pozycja w 
przemyśle



DOSKONAŁA

BAZA NAUKOWA
WIODĄCA POZYCJA     

W PRZEMYŚLE

WYZWANIA SPOŁECZNE

Zdrowie, zmiany demograficzne      

i dobrostan

Bezpieczeństwo żywnościowe

Bezpieczna, czysta i efektywna 

energia

Inteligentny, ekologiczny                  

i zintegrowany transport 

Działania w dziedzinie klimatu, 

środowisko

Europa w zmieniającym się świecie

Bezpieczne społeczeństwa

Wiodąca pozycja w zakresie 

technologii wspomagających           

i przemysłowych

Dostęp do finansowania ryzyka

Innowacje MŚP

Europejska Rada ds. Badań 

Naukowych (ERC)

Przyszłe i powstające technologie 

(FET)

Działania Marii Skłodowskiej-Curie

(MSCA)

Infrastruktura badawcza

Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa

Nauka z udziałem społeczeństw i dla społeczeństwa

Wspólne centrum 

badawcze (JRC)

Europejski Instytut Innowacji      

i Technologii (EIT)
EURATOM



Kto może aplikować?

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

stowarzyszonych)



Kto może brać udział?

PODMIOTY:

✓ MŚP

✓ Centra badawcze

✓ Jednostki publiczne

✓ Przedsiębiorstwa

✓ Stowarzyszenia

✓ Fundacje

✓ Organizacje międzynarodowe

KRAJE:

✓ Kraje członkowskie

✓Kraje stowarzyszone i 
kandydujące

✓Kraje trzecie słabiej rozwinięte

✓Kraje trzecie lepiej rozwinięte



Kto może brać udział w Horizon 2020 ?

▪ państwa członkowskie 

(28: 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)

▪ państwa stowarzyszone 

(Albania, Bośnia i Hercegowina, Wyspy  Owcze, Macedonia, Islandia,  Izrael, Liechtenstein, 

Mołdawia, Czarnogóra, Norwegia, Serbia, Turcja, Ukraina, Tunezja, Gruzja, Szwajcaria 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf

▪ kraje Trzecie; Horizon 2020 jest otwarty dla uczestników z całego świata, przy czym  są różne 

wymogi odnośnie finansowania uczestnictwa krajów Trzecich (zasady ich uczestnictwa 

określone są w dokumentach konkursowych).

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf


Zasady uczestnictwa

FINANSOWANIE AUTOMATYCZNE:

▪ Podmioty prawne mające siedzibę w państwie członkowskim lub 
stowarzyszonym

▪ Podmioty prawne mające siedzibę w kraju trzecim wymienionym w 
Programie Pracy
(z listy ICPC usunięto BRIC i Meksyk)

▪ Państwa takie jak USA, Kanada, Australia, Japonia, Brazylia, Rosja, Indie 
Chiny, Meksyk itd.:

- Możliwość finansowania określono w Programie Pracy
- Uczestnictwo uważa się za istotne dla realizacji działania przez Komisję lub 

odpowiedni organ finansujący         
- Takie finansowanie przewidziano w dwustronnej umowie między UE a 

państwem trzecim (np. Health – NIH)



Całkowite koszty projektu

Koszty 
niekwalifikowane

Koszty kwalifikowane
➢ rzeczywiste-faktycznie poniesione przez beneficjenta w 
trakcie realizacji projektu 

Koszty pośrednie - jednolity ryczałt  25 %
➢ nie mogą być zidentyfikowane  przez 

beneficjenta jako bezpośrednio przypisane 
do projektu

Koszty bezpośrednie
➢ poniesione bezpośrednio  w 

związku z realizacją projektu

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

AGA –Annotated Model Grant Agreement
ARTICLE 6 —ELIGIBLE AND INELIGIBLE COSTS 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf


Work Programme – program pracy

https://ec.europa.eu/research/participants/po
rtal/desktop/en/funding/reference_docs.html

#h2020-work-programmes-2018-20

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2018-20


Temat konkursowy

12

Tytuł i numer

Wyzwanie / problem

Zakres zadań

Oczekiwane efekty



• Research and Innovation actions (RIA)

Badania podstawowe i stosowane, rozwijanie technologii, 
testowanie i walidację na prototypach w laboratorium lub otoczeniu 
symulowanym (na małą skalę).

• Innovation actions (IA)

Przygotowanie prototypów, testowanie, demonstrację, projekty 
pilotażowe, walidację produktów na dużą skalę, powielanie rynkowe 
itd.

• Coordination and support actions (CSA)

Standaryzacja, upowszechnianie, koordynacja, tworzenie sieci 
kontaktów, dialog polityczny itd.

Typy projektów
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HORYZONT 2020 – instrumenty/zakres badań



Tematy konkursowe 2018- 2020

Energy WP 2018-2020

Czysta 
energia dla 
wszystkich 

Europejczyk
ów

Mission 
Innovation

SET-Plan (10 
Actions)

Grupy 
doradcze

(AGE)

Europejskie 
platformy 
badawcze

Kraje 
członkowskie / 
stowarzyszone

Inni



Projekty finansowane wyłaniane w drodze konkursów ogłaszanych przez KE

Jakość  projektów oceniana przez niezależnych ekspertów.
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1. Excellence Doskonałość
naukowa i technologiczna

2. Impact Oddziaływanie

3. Implementation Realizacja

Co jest oceniane?



Trochę statystyki -

ENERGIA
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• 116 uczestnictwa

• 21 mln euro

POLSKA

• 866 uczestnictw

• 430 mln euro

NIEMCY

• 260 uczestnictw

• 98 mln euro

AUSTRIA

• 214 uczestnictwa

• 56 mln euro

GRECJA

• 97 uczestnictw

• 17 mln euro

CZECHY



Statystyki w ENERGII (2014-2017)
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Research 

project (RIA)

Demonstration 

project (IA)

Coordination & 

Support Action 

(CSA)

Łącznie

Współczynnik sukcesu 14.5% 13% 16.5% 15%

Średnia liczba

partnerów w projekcie
10.8 15.8 9.6 11.4

Średnie dofinansowanie 4.6 M€ 11 M€ 1.7 M€ 4.7 M€



Co jest finansowane?
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FASADA, BERGAMO, MOSTOSTAL 
WARSZAWA, Warszawa

Celem projektu P2Endure jest wykazanie, że jest

możliwe uzyskanie oszczędności zużycia energii

wykorzystywanej przez badane budynki pilotażowe o

co najmniej 60% dzięki zastosowaniu gotowych i

łatwych w montażu produktów oraz innowacyjnych

metod służących do termomodernizacji budynków.

https://www.p2endure-project.eu

https://www.p2endure-project.eu/
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Instytut Energetyki, ATENDE, Energa 
Operator, Politechnika Gdańska

Projekt polega na zbudowaniu 4 instalacji 

pilotażowych w Portugalii, Polsce, Hiszpanii i 

Szwecji do: 

• monitorowanie i sterowanie w sieci Smart Grid,

• zaawansowane zarządzanie siecią, 

• integracja źródeł rozproszonych w systemie 

• zaangażowaniem odbiorców do uczestnictwa 

oszczędności kosztów energii.

http://upgrid.eu/

http://upgrid.eu/
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Instytut Energetyki, Miasto Warszawa

Rozwiązania dla miast i społeczności integrujące

sektory energii, transportu oraz informatyki i

telekomunikacji za pomocą pionierskich

wielkoskalowych projektów demonstracyjnych –

SMART CITIES

http://www.sharingcities.eu/

http://www.sharingcities.eu/
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KAPE, Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i 
Gospodarki Wodnej

Projekt FinEERgo-Dom dotyczący stworzenia

instrumentu finansowego wspierającego głęboką

termomodernizację budynków

9 partnerów

Czas trwania projektu:
1.06.2019 – 31.05.2023

Całkowity budżet projektu:
€ 1 654 338,75

Rozwiązanie będzie replikowane w krajach:

Austrii, Słowacji, Rumunii i Bułgarii



A co dla ja mogę zrobić?



Work Programme
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https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-

participate/reference-documents

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents


Efektywność 
energetyczna

Odnawialne 
źródła energii

Energia dla 
konsumentów

Systemy 
energetyczne

Obniżanie emisji z 
paliw kopalnych

Zagadnienia 
przekrojowe

Nabory konkursowe 2019
Bezpieczna, czysta i efektywna ENERGIA



Otwarcie: 24.01.2019 – Zamknięcie: 03.09.2019

EE-1-2018-2019: 
Decarbonisation of the EU 
building stock: innovative 

approaches and affordable 
solutions changing the market 

for buildings renovation (IA)

EE-2-2018-2019: Integrated 
home renovation services (CSA)

EE-3-2019: Stimulating demand 
for sustainable energy skills in 
the construction sector (CSA)

EE-4-2019: Upgrading smartness 
of existing buildings through 

innovations for legacy 
equipment (IA)

EE-5-2018-2019: Next-
generation of Energy 

Performance Assessment and 
Certification (CSA, IA)

EE-6-2018-2019: Business case 
for industrial waste heat/cold 

recovery (IA, CSA)

EE-8-2018-2019: Capacity 
building programmes to support 
implementation of energy audits 

(CSA)

EE-9-2018-2019: Innovative 
financing for energy efficiency 

investments (CSA)

EE-10-2018-2019: 
Mainstreaming energy efficiency 

finance (CSA)

EE-11-2018-2019: Aggregation -
Project Development Assistance 

(CSA)

LC-SC3-EE-13-2018-2019-2020:   
Enabling   next-generation   of   

smart   energy   services 
valorising energy efficiency and 

flexibility at demand-side as 
energy resource

EE-14-2018-2019: Socio-
economic research 

conceptualising and modelling
energy efficiency and energy 

demand (RIA)

EE-16-2018-2019: Supporting 
public authorities to implement 

the Energy Union (CSA)

LC-SC3-EE-18-2019:  Bioclimatic  
approaches  for  improving  

energy  performance  in 
buildings in Africa and Europe 



Efektywność energetyczna

NABÓR: 12.03.2019 – 3.09.2019
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• LC-SC3-EE-1-2018-2019: Decarbonisation of the EU building stock:

innovative approaches and affordable solutions changing the

market for buildings renovation (IA)

Głęboka renowacja, obniżenie kosztów, technologie i modele

biznesowe

• LC-SC3-EE-2-2018-2019: Integrated home renovation services

(CSA)

Schemat zintegrowanych usług renowacyjnych – od diagnozy, przez

aspekty techniczne po finansowanie i ocenę jakości wykonania

• LC-SC3-EE-4-2019-2020:    Upgrading    smartness    of    existing    

buildings    through innovations for legacy equipment (IA)

Innowacyjne technologie, interakcja z użytkownikami, 

modele biznesowe, rozwiązania technologiczne, 

demonstracje



Efektywność energetyczna

• LC-SC3-EE-6-2018-2019: Business case for industrial waste

heat/cold recovery (IA, CSA)

Efektywne kosztowo sposoby odzyskiwania ciepła/chłodu w 

przemyśle

• LC-SC3-EE-8-2018-2019: Capacity building programmes to

support implementation of energy audits (CSA)

Audyty energetyczne w dużych firmach, wsparcie schematów 

audytowych dla MŚP, opracowanie schematów szkoleniowych

30

NABÓR: 12.03.2019 – 3.09.2019

• LC-SC3-EE-13-2018-2019: Enabling next-generation of smart energy
services valorising energy efficiency and flexibility at demand-side
as energy resource (CSA, IA)

Modele biznesowe nowych usług



Efektywność energetyczna
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NABÓR: 12.03.2019 – 3.09.2019

• LC-SC3-EE-9-2018-2019: Innovative financing for energy

efficiency investments (CSA)

Innowacyjne schematy finansowania inwestycji w efektywność 

energetyczną, replikacyjność

• LC-SC3-EE-10-2018-2019: Mainstreaming energy efficiency

finance (CSA)

Finansowe i pozafinanswoe zyski efektywności energetycznej, 

• LC-SC3-EE-11-2018-2019: Aggregation - Project Development

Assistance (CSA)

Budowanie technologicznej, prawnej i ekonomicznej wiedzy 

niezbędnej do uruchomienia dużych inwestycji w efektywność 

energetyczną



Efektywność energetyczna
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NABÓR: 12.03.2019 – 3.09.2019

• LC-SC3-EE-14-2018-2019: Socio-economic research
conceptualizing and modelling energy efficiency and energy
demand (RIA)

• Realna wartość i wpływ efektywność energetycznej wciąż nie dość
poznany

• LC-SC3-EE-16-2018-2019: Supporting public authorities to
implement the Energy Union (CSA)

• Wsparcie jednostek publicznych we wdrażaniu unii energetycznej

• LC-SC3-EE-18-2019: Bioclimatic approaches for improving
energy performance in buildings in Africa and Europe

• Dostępne kosztowo i wydajne energetycznie konstrukcje
dostosowane do warunków klimatycznych



Efektywność energetyczna
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NABÓR: 12.03.2019 – 3.09.2019

• LC-SC3-EE-3-2019-2020: Stimulating demand for sustainable

energy skills in the construction sector

Podnoszenie świadomości, legislacja, inicjatywy łączące edukację z

jakością konstrukcji

• LC-SC3-EE-5-2018-2019: Next-generation of Energy

Performance Assessment and Certification (CSA, IA)

Certyfikacja i ocena efektywności energetycznej zgodnie z

unijnymi standardami



Efektywność 
energetyczna

Odnawialne 
źródła energii

Energia dla 
konsumentów

Systemy 
energetyczne

Obniżanie emisji 
z paliw 

kopalnych

Zagadnienia 
przekrojowe

Nabory konkursowe 2019
Bezpieczna, czysta i efektywna ENERGIA



Otwarcie: 07.05.2019 – Zamknięcie: 

27.08.2019

LC-SC3-RES-7-
2019: Solar

Energy in Industrial 
Processes

LC-SC3-RES-16-
2019: Development 

of solutions based on 
renewable sources 

that provide 
flexibility to the 
energy system

LC-SC3-RES-23-
2019: Development 
of next generation 

biofuel and 
alternative renewable 
fuel technologies for 
aviation and shipping

LC-SC3-RES-29-
2019: Converting 

sunlight to 
storable

chemical energy

• redukcja 

kosztów, 

• paliwa z 

surowców 

nieżywnościowy

ch

• z odpadów

• wykorzystanie 

energii 

słonecznej w 

przemyśle

• Zmiany w 

procesach 

przemysłowych

Do wyboru:

• energia 

wodna,

• bioenenergia

• wirtualna 

elektrownia

• magazynowanie 

energii, 

• korzystne dla 

środowiska

• efektywne



Efektywność 
energetyczna

Odnawialne 
źródła energii

Energia dla 
konsumentów

Systemy 
energetyczne

Obniżanie emisji 
z paliw 

kopalnych

Zagadnienia 
przekrojowe

Nabory konkursowe 2019
Bezpieczna, czysta i efektywna ENERGIA



Otwarcie: 24.01.2019 –

Zamknięcie: 03.09.2019

EC-1-2018-2019: The 
role of consumers in 
changing the market 

through informed 
decision and collective 

actions

EC-2-2018-2019: 
Mitigating household 

energy poverty 

• wspólne działania na rzecz 

poprawy efektywności 

energetycznej i zwiększenia 

wykorzystania OZE

• identyfikacja barier

• wykorzystanie narzędzi 

informacyjnych/komunikacyjnyc

h

• zmiany zachowań

konsumentów, 

• schematy wsparcia 

finansowego i 

pozafinansowego, 

• lepsze rozumienie rodzajów 

ubóstwa energetycznego i 

potrzeb takich konsumentów



Efektywność 
energetyczna

Odnawialne 
źródła energii

Energia dla 
konsumentów

Systemy 
energetyczne

Obniżanie emisji 
z paliw 

kopalnych

Zagadnienia 
przekrojowe

Nabory konkursowe 2019
Bezpieczna, czysta i efektywna ENERGIA



Otwarcie: 24.01.2019 –

Zamknięcie: 03.09.2019

ES-1-2019: Flexibility 
and retail market 
options for the 
distribution grid

ES-2-2019: Solutions 
for increased regional 

cross-border 
cooperation in the 
transmission grid

ES-6-2019: Research 
on advanced tools 
and technological 

development

• zintegrowane 

rozwiązania 

umożliwiające dobrą 

pracę sieci z dużym 

udziałem OZE

• duży potencjał 

replikacyjny

• ułatwienie współpracy 

transgranicznej 

• wspólne usługi 

sieciowe, 

• demonstracja w skali 

regionalnej 

• Zaawansowane 

narzędzia do 

modelowania i 

planowania sieci

• rozwój technologii 

magazynowania 

energii



Efektywność 
energetyczna

Odnawialne 
źródła energii

Energia dla 
konsumentów

Systemy 
energetyczne

Obniżanie emisji 
z paliw 

kopalnych

Zagadnienia 
przekrojowe

Nabory konkursowe 2019
Bezpieczna, czysta i efektywna ENERGIA



Otwarcie: 07.05.2019 –

Zamknięcie: 27.08.2019

LC-SC3-NZE-4-2019: 
Integrated solutions for 

flexible operation of fossil 
fuel power plants through 

power-to-X-to-power and/or 
energy storage

LC-SC3-NZE-5-2019: Low-
carbon industrial production 

using CCS

• pilotażowa demonstracja,

• elastyczne działanie 

konwencjonalnych elektrowni,

• magazynowanie energii

• wychwyt CO2 w instalacjach 

przemysłowych, 

• aspekty techniczne, finansowe, 

bezpieczeństwa itp., 

• współpraca międzynarodowa –

w tym Chiny



Efektywność 
energetyczna

Odnawialne 
źródła energii

Energia dla 
konsumentów

Systemy 
energetyczne

Obniżanie emisji 
z paliw 

kopalnych

Zagadnienia 
przekrojowe

Nabory konkursowe 2019
Bezpieczna, czysta i efektywna ENERGIA



Otwarcie: 14.11.2018 / 07.05.2019 –

Zamknięcie: 27.08.2019

CC-1-2018-2019-2020: 
Social Science and 

Humanities (SSH) aspects of 
the Clean-Energy Transition

CC-3-2019: Support for 
the opening of low-

carbon energy research 
databases 

• Lepsze zrozumienie aspektów 

społecznych, ekonomicznych 

transformacji energetycznej

• ułatwienie dostępu do danych, 

• łączenie danych z różnych 

dyscyplin, 

• koordynacja baz danych



To tylko kilka przykładów na zachętę…



Energia w innych częściach HORYZONT2020

• User centric charging infrastructure 

Transport

• Cybersecurity in the Electrical Power and Energy System (EPES): an armour 
against cyber and privacy attacks and data breaches

Bezpieczeństwo

• Interoperable and smart homes and grids

• Big data solutions for energy

Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT)

i inne…

45



Poszukiwanie partnerów do projektu
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http://www.partnersearch.c-
energy2020.eu

http://ec.europa.eu/research/participants/po
rtal/desktop/en/opportunities/h2020/topics

https://cordis.europa.eu/home_pl.html

http://www.partnersearch.c-energy2020.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics
https://cordis.europa.eu/home_pl.html
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FTI – FAST TRACK TO INNOVATION

• Maksymalna wielkość grantu: 3 mln euro 
• Czas trwania: do 36 m-cy
• For profit → Poziom dofinansowania to 70% kosztów kwalifikowalnych
• Non-for profit  → Poziom dofinansowania to 100% kosztów kwalifikowalnych
• Rozwiązania na poziomie min. 6 TRL
• 12 dni coachingu

Dla przemysłu :
- minimalna liczba partnerów przemysłowych musi wynosić 2
w konsorcjum (3-4 partnerów), 3 w konsorcjum (5
partnerów)
- co najmniej 60% budżetu projektu musi trafić do partnerów
przemysłowych

Fast Track to 
Innovation 

(FTI)



Co można sfinansować w ramach projektu?
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Fast Track to Innovation – terminy naborów
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ROK 2019
21.02.2019 
23.05.2019 
22.10.2019 



SME Instrument - Rodzaje wsparcia
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5 września 2019 r. - wygaszenie Po 5 czerwca 2019 r. - modyfikacja



Faza 1: studium wykonalności
(do 5 września)
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• Sporządzenie studium wykonalności – np. ocena ryzyka, 

badanie rynku, badanie zaangażowania klientów, analiza 

barier regulacyjnych, wyszukiwanie partnerów

• 50 tys. euro w formie ryczałtu

• Czas trwania projektu: 6 miesięcy

• Merytoryczne rozliczanie projektu – przekazanie Komisji 

Europejskiej sporządzonego studium oraz biznesplanu



Terminy rund konkursowych
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Faza 1 Faza 2

2019

13 lutego 9 stycznia

7 maja 3 kwietnia

5 września 5 czerwca

- 9 października

2020

- 8 stycznia

- 18 marca

- 19 maja

- 7 października
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Faza II/ Accelerator: zmiany po 5 czerwca
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Grant

• 0,5 -2,5 mln euro

• działania na 
poziomie 6-8 TRL

Blended finance

• grant do 2,5m 
euro + equity do 
15m euro

• działania na 
poziomie 9TRL



Faza II/ Accelerator: zmiany po 5 czerwca
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• wymóg podania we wniosku szczegółowych informacji 

dot. planowanych działań na poszczególnych poziomach 

TRL

• tylko samodzielne projekty (brak konsorcjów)

• Finansowanie kapitałowe – poprzedzone:

• wielopłaszczyznową analizą due dilligence (spółka 

SPV - special purpose vehicle),

• Sprawdzeniem potencjalnego zainteresowania 

inwestycją na rynku (europejscy inwestorzy VC)



Polecane wydarzenia
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• Tydzień Zrównoważonej Energii
24-27.06.2019, Bruksela

• Warsztaty z przygotowania wniosków do Programu Horyzont 2020
02.07.2019, Warszawa

• Dzień Informacyjny z Horyzontem oraz spotkanie brokerskie
08-09.10.2019, Warszawa

I wiele więcej: www.kpk.gov.pl ….

http://www.kpk.gov.pl/


Na wynos
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• Współpraca międzynarodowa
• Innowacje

HORYZONT2020 jest dla mnie!

Skontaktuj się z KPK PB UE



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY 

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

dr Maria Śmietanka

+48 502 052 239

maria.smietanka@kpk.gov.pl

Aneta Maszewska

+48 508101008
aneta.maszewska@kpk.gov.pl
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https://www.facebook.com/Krajowy-Punkt-Kontaktowy-Program%C3%B3w-Badawczych-UE-408143559349465/
http://www.youtube.com/user/kpkpbue
https://www.linkedin.com/company/405781?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:405781,idx:2-1-3,tarId:1447691762474,tas:national%20contact%20point

