
CO TO JEST H2020? 

 

 

 

REGIONALNY PUNKT KONTAKTYWY 

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE 

 

PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM 

       ASPEKTY FINANSOWE PROGRAMU HORYZONT 2020 
 

ŁÓDŹ,  7 listopada 2014 



  
zostały znacząco uproszczone, a procesy raportowania usprawnione w porównaniu z tymi 

obowiązującymi w poprzednich programach ramowych, poprzez wprowadzenie m.in.: 

 

 

 

 

 
 

ZASADY FINANSOWE PROGRAMU HORYZONT 2020 

jednego poziomu finansowania w projekcie dla wszystkich uczestników 

stałego ryczałtu na koszty pośrednie  

kwalifikowalności podatku VAT, jeśli beneficjent nie ma możliwości jego odzyskania 

szerszej akceptacji zwykłych praktyk księgowych beneficjenta 

braku wymogu rejestracji czasu pracy osób pracujących wyłącznie w projekcie 

elektronicznego podpisywania dokumentów i składania raportów 

możliwości komunikacji między KE a beneficjentami za pomocą Participant Portal 



HORYZONT 2020 PARTICIPANT PORTAL 
Acces to personalised services on the Participant Portal is based on 

- PIC number - unique identifier for organisation, 

- ECAS account – opened by your work e-mail address,  

- roles & acess rights 

 



   

 
 1.  SZKOLENIE „ZASADY FINANSOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW HORYZONT 2020”  
 – Krajowy Punk Kontaktowy, Barbara Trammer e-mail: barbara.trammer@kpk.gov.pl 
 

http://regionalny.uni.lodz.pl/prezentacje/ 
 
 
 
 2.  WARSZTATY FINANSOWE planowane przez SIEĆ RPK – KPK : począwszy od roku 2015 
 
 
 
 
 3.   PARTICIPANT PORTAL – zakładka HOW TO PARTICIPATE 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020 
 

 
Annotated Model Grant Agreements (AMGA) 
 
Modelowa Umowa Grantowa z adnotacjami – wersja MGA uzupełniona komentarzami wyjaśniającymi, adnotacjami 
dostarczającymi dodatkowych informacji, które w poprzednich programach ramowych były zawarte w "Przewodniku dot. kwestii 
finansowych” 
 
  

 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf 
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 4. H2020 ON-LINE MANUAL 
 
 
         
 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html 
 
 

 5.  RESEARCH ENQUIRY SERVICE    
 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries 
 
 
 6. Sieć finansowa KPK – doświadczenie w sprawach finansowych i prawnych  

    
 AKTUALNOŚCI: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=12742 
 
 PUBLIKACJE: http://regionalny.uni.lodz.pl/publikacje-statystyki/ 
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Dofinansowanie projektów 
 

Konstrukcja budżetu 
 

 Koszty  
(kategorie, formy wykazywania 

kryteria kwalifikowalności) 
 

ASPEKTY FINANSOWE  

PROGRAMU HORYZONT 2020 



DOFINANSOWANIE PROJEKTU 
POZIOMY DOFINANSOWANIA 

Research  & Innovation actions  (RIA)  100% 

Innovation actions  (IA)  
70%  

(except non-profit*,which are still 
funded 100%) 

Coordination & support actions (CSA)  100 % 

ERC GRANTS  100 % 

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)  100 % 

COFUND actions  
zróżnicowane  

(projekty współfinansowane 
przez inne podmioty) 

maksymalna stawka dofinansowania określona w Programie Pracy 
 

*podmiot prawny, którego celem z racji formy prawnej nie jest osiąganie zysku  

 lub  

który ma prawne lub statutowe zobowiązanie do niedystrybuowania zysków między udziałowców lub indywidualnych 

członków 



   
 
 

KOSZTY PROJEKTU 

przykładowy budżet 



   

 
  
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

KOSZTY PROJEKTU 

ESTIMATED ELIGIBLE COSTS* 

DIRECT COST 

INDIRECT COST  

FLAT RATE 

25% 

*nie dostaniemy od KE dofinansowania do kosztów zabudżetowanych, nawet jeśli koszty 

poniesione w rzeczywistości są mniejsze, dostaniemy dofinansowanie jedynie do kosztów, 

które zostały poniesione i sprawozdane 



 

 

 
 

KOSZTY PROJEKTU 

przykładowy budżet 



   

 
  
 
 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

FORMY KOSZTÓW PROJEKTU 

KOSZTY RZECZYWISTE  

(ACTUAL COSTS) 

 
KOSZTY JEDNOSTKOWE  

(UNIT COSTS) 

 

STAWKA ZRYCZAŁTOWANA  

(FLAT  RATE) – koszty pośrednie 

PŁATNOŚĆ RYCZAŁTOWA  

(LUMP SUM) np. SME INSTRUMENT PHASE 1 



zabudżetowane - wskazane w Aneksie 2 (Estimated budget) do Umowy Grantowej 

 

rzeczywiście poniesione  

 

poniesione w okresie trwania projektu (t.j. wydarzenie którego koszty dotyczą musi mieć miejsce w 
trakcie trwania projektu; wyjątki dot. także m.in. sprawozdania końcowego, świadectwa kontroli 
sprawozdań finansowych) 

 

niezbędne do realizacji projektu, racjonalne, uzasadnione i zgodne z zasadą należytego zarządzania 
finansami 

 

zaksięgowane w księgach rachunkowych  (w przypadku kosztów pośrednich, które są wykazywane  
przy pomocy stawki ryczałtowej, nie będzie weryfikowana ewidencja księgowa) 

 

możliwa jest ich identyfikacja i weryfikacja 

 

zgodne z normalnymi zasadami rachunkowości i zarządzania oraz praktykami beneficjenta  

 

zgodne z krajowym prawem pracy,  prawem podatkowym oraz dot. ubezpieczeń społecznych 

 

 

 

 

 
 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW 



NON 
ELIGIBLE 

PRZYKŁADY KOSZTÓW 

NIEKWALIFIKOWALNYCH 

podatek VAT, jest kosztem kwalifikowalnym jeśli 

beneficjent nie ma możliwości jego odzyskania 



   
 
 

 

 

 
 

KOSZTY WYNAGRODZEŃ 

1720 godzin/rok 

rzeczywista liczb godzin produktywnych wyliczana dla  pracownika indywidualnie  

standardowa liczba godzin produktywnych wyliczana dla pracowników  w danej 
instytucji zgodnie z praktykami danej instytucji  



 

Table 3.4 a: Summary of staff effort 

Please indicate the number of person/months over the whole duration of the 
planned work, for each work package, for each participant… 

 

 

 
 PERSONNEL COST 

 PM 
AMOUNT 

PM  

RATE 

PERSONNEL 
BUDGET 



   
 
 

 

 

 
 

wyliczane indywidualnie dla każdego pracownika - stawka godzinowa pracownika do 
każdego raportu musi być skalkulowana na  bazie zakończonego roku finansowego… 

 

wynikają z listy płac : 

 

 wynagrodzenie podstawowe = wynagrodzenie brutto powiększone o 
 obciążenia socjalne (składki emerytalne, ubezpieczenie zdrowotne) i inne 
 składniki regulaminowe 

 +   

 wynagrodzenie dodatkowe - ograniczone do kwoty 8000 EUR rocznie na 
 osobę  /proporcjonalnie do czasu pracy w projektach (w AMGA określono 
 szczegółowe warunki, pod jakimi może być wypłacane: 
 http://www.kpk.gov.pl/?page_id=12742) 

 

braku wymogu rejestracji czasu pracy osób pracujących wyłącznie w projekcie -  
jedynie wypełniamy: „declaration on a person working exclusively on a H2020 action” 
(template); dla pozostałych osób obowiązuje „Time recording for a Horizon 2020 
action” (template) http://regionalny.uni.lodz.pl/publikacje-statystyki/ 

 

 

 

WYNAGRODZENIA 
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UMOWA GRANTOWA 



   
 
 

 

 

 
 

- niemożliwe między partnerami konsorcjum 
- może obejmować jedynie realizację ograniczonej części projektu 
- na zasadach rynkowych -  tożsamość podwykonawcy nie musi być wskazana, jednak w 

   przypadku działającej umowy ramowej, powinna być wskazana, 
   ponieważ jest ona znana  na etapie pisania wniosku 
   projektowego 
 

W ZASADZIE koszty podwykonawstwa nie ujęte w Aneksie 1 i 2 są niekwalifikowalne: RYZYKO !!! 
niezaakceptowania kosztów przez KE- zatem: 
 
Proposal m.in. Section 4: Members of the consortium                               ANEKS 1 

    Opisujemy działań objętych podwykonawstwem 

  Przewidujemy koszt każdego podwykonawstwa 

    Wyjaśniamy konieczność skorzystania z podwykonawstwa 

 

Budget for the proposal                                        ANEKS 2 

 Wykazujemy koszty podwykonawstwa 

KE może w drodze wyjątku zaakceptować koszty podwykonawstwa, które nie były wykazane w 
Aneksie 1 i 2, jeśli: 

 - zostaną one uzasadnione w okresowym raporcie 

- wprowadzenie podwykonawstwa nie postawi pod znakiem zapytania decyzji przyznania grantu l 
lub równego traktowania wnioskodawców 

 

•   



   
 
 

 

 

 
 

 

 PODRÓŻE 

 

 SPRZĘT TRWAŁY (wartość amortyzacji) 

 

 KOSZTY WIELKICH INFRASTRUKTUR BADAWCZYCH 

 

 ZAKUP TOWARÓW I USŁUG – przykłady: 

 tworzenie strony internetowej („that enables an action’s beneficiaries to work together”) 

 wsparcie logistyczne (sale, katering) – („if this is not an action tasks described as such in Annex I) 

 publikacja broszur 

 tłumaczenie dokumentów 

 świadectwo kontroli sprawozdań finansowych 

 wynajęcie konsultantów ds. IPR 

 koszty ochrony praw własności intelektualnej 

 koszty zapewnienia otwartego dostępu do publikacji 
 

 

 

 

  

INNE KOSZTY BEZPOŚREDNIE 



   
 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

  

INNE KOSZTY BEZPOŚREDNIE/ 

PODWYKONAWSTWO 

Zakup towarów i usług Podwykonawstwo 
Działania, które same w sobie nie 
stanowią działań projektowych,  ale 
są konieczne, żeby je przeprowadzić 

Podwykonawstwo dotyczy 
przeprowadzenia zadań, które są 
częścią projektu i są opisane w 
Aneksie 1 

Nie muszą byś wskazane w Aneksie 1 Muszą być wskazane w Aneksie 1 

Koszty  będą wykazywane jako „inne 
koszty bezpośrednie”, od których 
będzie naliczany ryczałt na koszty 
pośrednie 

Koszty będą wykazane  jako 
„bezpośrednie koszty 
podwykonawstwa”, od których nie 
będzie naliczany ryczałt na koszty 
pośrednie 



 

 
 

• Dofinansowanie ≥325 000 EUR (koszty rzeczywiste i jednostkowe 
wyliczane na podstawie  zwykłych praktyk księgowych beneficjenta) 

 

325 000 € 

AUDYT 



Konferencja „Horyzont 2020  
wyzwania i szanse dla polskiej nauki” 

9 grudnia 2014 

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi 

ul. Piotrkowska 282, 93 - 034 Łódź 

 

WSPARCIE MNiSW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW W PR H2020  

Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

• PAKT DLA HORYZONTU 2020 – oczekiwania MNiSW wobec przystępujących instytucji 

• Granty na Granty  

• Dofinansowanie do wynagrodzeń 

• Propozycja zmiany oceny parametrycznej jednostek naukowych 

 



Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE jest częścią 

ogólnopolskiej Sieci Punktów Kontaktowych 

Sieć Krajowego Punktu Kontaktowego 

Regionalny Punkt Kontaktowy BP 
UE przy Uniwersytecie Łódzkim 
ul. Narutowicza 65 
90-131 Łódź 



 

KOMISJA EUROPEJSKA czeka na  

 

TWÓJ INNOWACYJNY  

POMYSŁ I PROJEKT 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

 

EWELINA WRONKA 

ewronka@uni.lodz.pl 

tel.: (42) 635 41 69 

 

 

 

 

MICHAŁ KACZMAREK  

mkaczmarek@uni.lodz.pl 

tel.: (42) 635 41 69 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim 

Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych UŁ 

ul. Narutowicza 65 

90-131 Łódź 

Przy tworzeniu wystąpienia wykorzystano materiały, prezentacje i informacje: 

Krajowego Punktu Kontaktowego; Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Komisji Europejskiej 
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