
„Instrument MŚP – realne zmiany na horyzoncie 

w zakresie finansowania innowacji”

27.06.2019r., Toruński Park Technologiczny, ul. Włocławska 167, Toruń

Projekt Enterprise Europe Network w Polsce jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME 
na lata 2014 – 2021 oraz ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.



Horyzont 2020 

a Horyzont Europa

Aneta Maszewska

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

www.kpk.gov.pl

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

Toruń, 27 czerwca 2019

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
https://twitter.com/kpk_pl
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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
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Jakie dofinansowanie można uzyskać?
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HORYZONT 2020 – instrumenty/zakres badań



Garść statystyk - Polskie firmy w projektach H2020

15



Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa w H2020
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Przykłady projektów - Mostostal
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Przykładowy projekt - iBorderControl

18

W ramach projektu opracowano dwuetapową procedurę zaprojektowaną z myślą o 
przyspieszeniu kontroli na lądowych przejściach granicznych oraz poprawie ich 
bezpieczeństwa przy pomocy połączenia najnowocześniejszych technologii. 

System iBorderCtrl ma na celu skrócenie czasu odpraw granicznych obywateli spoza UE, 
stosując przy tym technologię wykrywania kłamstw, która pomoże celnikom identyfikować 
nielegalnych imigrantów i tym samym zapobiegać przestępstwom oraz działaniom 
terrorystycznym

https://www.iborderctrl.eu/

Czas trwania:09/2016 – 08/2019

Budżet projektu: 4 501 877,50 €

12 partnerów projektu: 2 firmy z PL: ITTI Sp. z o.o. oraz JAS Technologie



Przykładowe projekty

19



Dlaczego warto aplikować w Horyzoncie 2020?

▪ Wysoki poziom dofinansowania realizowanych projektów  (70 –

100%);

▪ Nowe zasady wynagradzania;

▪ Rozwój doskonałości naukowej;

▪ Dostęp do najnowszych rozwiązań i wyników badań 

na świecie w danym sektorze;

▪ Wzrost rozpoznawalności i prestiż w kraju i na świecie;

▪ Sieć kontaktów i budowa marki na poziomie międzynarodowym.
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Działania MSCA - informacje ogólne

▪ tematy badań proponowane przez wnioskodawców w

dowolnej dyscyplinie naukowej i innowacji;

▪ zakres: od badań podstawowych do zastosowań

rynkowych;

21

▪ program otwarty dla naukowców i instytucji z całego

świata;

▪ interdyscyplinarna, międzynarodowa i

międzysektorowa współpraca naukowa;

▪ projekty badawczo-szkoleniowe łączące szkolnictwo

wyższe, naukę i biznes, oferujące naukowcom dobre

warunki pracy i rozwoju zawodowego;



Dla kogo?

▪ instytucje naukowe

22

▪ początkujący i doświadczeni 

naukowcy 

▪ organizacje międzynarodowe

▪ przedsiębiorstwa

▪ organizacje pozarządowe

▪ prywatny biznes

▪ Organizacje finansujące 

badania  



MSCA: charakterystyka projektów 

• wszystkie dyscypliny naukowe (bottom-up)

• tematy/ problemy badawcze proponowane przez 
wnioskodawców oceniane w 8 panelach naukowych 
(CHE, SOC, ECO, ENG, ENV, LIF, MAT, PHY)

• od badań podstawowych do zastosowań rynkowych

Dziedzina

• różne typy organizacji obszaru badań i innowacji i/lub 
zainteresowane wynikami i szkoleniem naukowców

• cały świat: kraje członkowskie UE (MS), stowarzyszone z 
H2020 (AC) i pozostałe kraje, tzw. kraje trzecie (TC) 

Instytucje

• badacze: wszystkie etapy kariery, narodowości i kraje

• pracownicy instytucji uczestniczących w projekcie

• wymóg mobilności międzynarodowej
Naukowiec

• odrębne zasady finansowe dla MSCA

• stosowanie kosztów ryczałtowych (unit costs)
Budżet



MSCA a mobilność
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PRZEPŁYW WIEDZY, DOŚWIADCZEŃ I PRAKTYK 
 pomiędzy krajami europejskimi
 pomiędzy Europą a resztą świata
 pomiędzy naukowcem a jednostką goszczącą
 pomiędzy sektorami

✓ FUNDAMENTALNĄ zasadą w MSCA jest mobilność międzynarodowa
✓ mobilność międzysektorowa to dodatkowy atut wniosku 

✓ MOBILNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA jest wymogiem
formalnym dla rekrutowanych naukowców 

▪ Działania MSC różnią się szczegółowymi wymaganiami 



Instytucje 

SEKTOR 

AKADEMICKI

SEKTOR 

POZA AKADEMICKI

SEKTOR  AKADEMICKI:

• publiczne i prywatne uczelnie 
przyznające stopnie naukowe
• publiczne i prywatne non-profit 
instytucje naukowe  
• międzynarodowe organizacje o 
znaczeniu europejskim (np. ONZ, 

WHO)

STATUS w PROJEKCIE 



Innovative Training Networks - ITN
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wyszkolenie pokolenia kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych 
naukowców: poprawa jakości szkoleń i rozwoju kariery ESR

3 rodzaje: European Training Networks, Industrial Doctorates, Joint Doctorates; 
przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów, ID -2  z różnych sektorów

4-letni projekt: międzynarodowy, interdyscyplinarny i międzysektorowy 
składany przez międzynarodowe konsorcjum instytucji  

kompleksowy i komplementarny program badawczo-szkoleniowy 
z naciskiem na innowacyjność, przedsiębiorczość i  umiejętności miękkie

działania: badania, szkolenia, konferencje, staże, krótkie wizyty, 
popularyzacja nauki,…..; 

rekrutacja ESR od 3 do 36 miesięcy w ramach otwartych konkursów

realizacja  indywidualnych projektów badawczych przez ESR zgodnie tematyką 
projektu



Research & Innovation Staff Exchange - RISE
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wymiana wiedzy i umiejętności, wzmocnienie potencjału, transfer wiedzy 
z/do rynku, komercjalizacja wyników, podnoszenie kwalifikacji pracowników

zacieśnianie współpracy międzynarodowej i/lub międzysektorowej 
pomiędzy instytucjami krajów MS, AC i TC (przynajmniej 3 różne kraje)

4-letni projekt badawczy polegający na  wymianie naukowców (również 
doktorantów) oraz kadry technicznej, administracyjnej i zarządzającej

działania: oddelegowywanie pracowników (min.1 miesiąc w tej samej 
instytucji w trakcie trwania projektu – pobyty mogą być dzielone), badania, 
szkolenia, konferencje, popularyzacja nauki, 

pracownik musi być związany z instytucją wysyłającą min. 1 miesiąc (full-
time) bezpośrednio przed datą rozpoczęcia pierwszego oddelegowania

KE finansuje wymianę międzysektorową między MS i AC  oraz wymianę 
pracowników pomiędzy MS/ AC i TC



Co-funding of programmes - COFUND
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zwiększenie potencjału naukowców i umożliwienie im rozwoju w sektorze 
akademickim i nieakademickim

2 rodzaje: Doctoral Programmes (ESR) i Fellowships Programmes (ER)

5-letni projekt składany przez jedną instytucję, zwykle z kilkoma partnerami 
z różnych krajów i sektorów

programy badawczo-szkoleniowe umożliwiające realizację indywidualnych 
badań przez naukowców

działania: badania, szkolenia, konferencje, oddelegowania, popularyzacja 
nauki

naukowcy rekrutowani w otwartych konkursach zgodnie z zasadami MSCA

dofinasowanie z KE do 50% wartości grantu (do 10 mln €): wynagrodzenia 
dla przyjmowanych naukowców oraz koszty zarządzania



Individual Fellowships – IF 
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rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców (ER) 
poprzez wzmocnienie międzynarodowego wymiaru kariery

2 rodzaje: European Fellowships w MS/AC (12-36 miesięcy) i Global Fellowships 
(12-24 miesięcy w TC + 12 miesięczna faza powrotna w MS/AC)

indywidualny projekt badawczo-szkoleniowy realizowany w sektorze 
akademickim lub pozaakademickim

projekt przygotowywany wspólnie przez naukowca i instytucję przyjmującą

działania: badania, szkolenia, konferencje, oddelegowania (do każdego 
sektora), popularyzacja nauki 

naukowiec może realizować projektu na pół etatu ➔ wydłużenie czasu trwania 
grantu

ocena doświadczenia i potencjału naukowca adekwatna do jego etapu kariery  



470
294,49

80 90

Budżet konkursów w  2019 
(mln €)

ITN

IF

RISE

COFUND

Konkursy do końca H2020
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Do końca 2020 r. będzie ogłoszonych 7 konkursów

IF-2019:                11.04.2019   - 11.09.2019

COFUND-2019:    04.04.2019   - 26.09.2019

ITN- 2020:            12.10.2019   - 09.01.2020

RISE-2020:           05.12.2019   - 07.04.2020

IF-2020:                 08.04.2020   - 09.09.2020   

COFUND-2020:     08.04.2020  - 29.09.2020

NIGHT-2020:         08.04.2020   - 29.09.2020



Polskie projekty MSCA
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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?

33



Fast Track to Innovation – terminy naborów
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ROK 2019

21.02.2019 

23.05.2019 

22.10.2019 



35



Co przyniesie przyszłość – Horizon Europe 
(na podstawie prezentacji Komisji Europejskiej)
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MFF 2021-2027: A BUDGET FOR EUROPE'S PRIORITIES

Simplification, transparency and flexibility

Source: European Commission



Horizon Europe 

is the Commission proposal for a € 100 billion research and innovation 

funding programme for seven years (2021-2027)

to strengthen the EU's scientific and technological 

bases

to boost Europe's innovation capacity, 

competitiveness 

and jobs 

to deliver on citizens' priorities and sustain our 

socio-economic model and values

Additional € 4.1 billion are proposed to be allocated for defence 

research, in a separate proposal for a European Defence Fund





Budget: €100 billion* (2021-2027)

€25.8

€52.7

€13.5

€2.1 €2.4

€ billion
In current prices

Open Science

Global Challenges &
Ind. Competitiveness

Open Innovation

Strengthening ERA

Euratom

* This envelope includes EUR 3.5 billion 

allocated under the InvestEU Fund.



Pillar 2

Global Challenges & Industrial Competitiveness: 
boosting key technologies and solutions underpinning 

EU policies & Sustainable Development Goals

Clusters
implemented through usual calls, missions & partnerships

Budget

(€ billion)

Health € 7.7

Inclusive and Secure Societies € 2.8

Digital and Industry € 15 

Climate, Energy and Mobility € 15 

Food and Natural Resources € 10

Joint Research Centre
supports European policies with independent scientific evidence & 

technical support throughout the policy cycle

€ 2.2



Lessons Learned Key Novelties
from Horizon 2020 Interim Evaluation in Horizon Europe

Extended association 

possibilities

Create more impact through 

mission-orientation and citizens' 

involvement

Support breakthrough innovation

Strengthen international 

cooperation

Reinforce openness

Rationalise the funding landscape

European Innovation 

Council

R&I Missions

New approach to 

Partnerships

Open science policy



European Innovation Council 

Support to innovations with breakthrough and disruptive nature and scale 

up potential that are too risky for private investors.

Pathfinder: grants

(from early technology 

to pre- commercial)

Accelerator: 

grants & blended finance

(from pre-commercial 

to market & scale-up)

European 

Innovation Council

Helping innovators create markets of the future, 

leverage private finance, scale up their companies, 

Two complementary instruments bridging the gap from idea to investable project

Innovation centric, risk taking & agile, pro-

active management and follow up



R&I Missions

R&I Missions
Relating EU's research and innovation better 

to society and citizens' needs; with strong 

visibility and impact

Horizon Europe proposal defines mission characteristics and elements of governance 

Specific missions will be co-designed with Member States, stakeholders and 

citizens and programmed within the Global Challenges and Industrial 

Competitiveness pillar (drawing on inputs from other pillars) 

A mission is a portfolio of actions intended to achieve a bold and inspirational 

as well as measurable goal within a set timeframe, 

with impact for science and technology, society and citizens 

that goes beyond individual actions.



International 
Cooperation

Tackling together global societal challenges; 

access to the world's best talents, expertise 

and resources; enhanced supply and 

demand of innovative solutions

▪ General opening for international participation

▪ Intensified targeted actions 

(flagship initiatives, joint calls, etc.)

Extended openness to association

▪ Third countries with good capacity in science, technology and innovation

▪ Taking into account objective of driving economic growth in Europe 

through innovation

International Cooperation



Open Science across the programme

▪ Encouraging uptake of Open Science practices through 

earmarked funding, including to enhance researcher skills in 

Open Science and support reward systems that promote it

▪ Support to researcher skills in and reward systems for open science

▪ Use of European Open Science Cloud 

▪ Mandatory Open Access to publications: beneficiaries must ensure the 

existence of sufficient rights to comply with open access requirements

▪ Mandatory Data Management Plan for FAIR (Findable, Accessible, 

Interoperable, Re-usable) and Open Research Data : for all research

data with possibilities to opt-out from open access requirements

Open Science
Better dissemination and exploitation of 

R&I results and support to active 

engagement of society



Next steps

Parliament and Council negotiations on Union budget 

2021-2027, including budget for Horizon Europe

Strategic planning to prepare first work 

programmes under Horizon Europe, including co-

design of missions and setting up of partnerships

Parliament and Council negotiations on the basis of 

the Commission proposal for Horizon Europe

Envisaged start of Horizon Europe

Ongoing

From 

7 June

2nd half 

2018/2019

1 January

2021



Gdzie szukać informacji:

Horizon Europe dedicated website

http://ec.europa.eu/horizon-europe

European Innovation Council

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

EU budget for the future

http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm

Strona Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

http://www.kpk.gov.pl

Funding & tender opportunities portal

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

http://ec.europa.eu/horizon-europe
http://ec.europa.eu/research/eic
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm
http://www.kpk.gov.pl/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY 

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

kpk@kpk.gov.pl

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
https://twitter.com/kpk_pl

