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Horyzont 2020 – przedstawienie programu badań i 

innowacji Unii Europejskiej:  ERC, Marie Curie, Zdrowie; 

Prezentacja portalu uczestnika – Participant Portal 

Ewa Szkiłądź 

Koordynator priorytetu Zdrowie 

  

Krajowy Punkt Kontaktowy  

Programów Badawczych UE 
w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki  

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

Rola programów badawczych w walce z nierównościami zdrowotnymi 
Łódź, 07.11.2014 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE  

przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN 

 

• KPK do PR Horyzont 2020  

• KPK do Euratom-Fission 

• KPK do Innovative Medicine Initiative (IMI) 

• koordynujemy Sieć KPK 

• koordynujemy sieć Euraxess 

 

 

Uczestniczyliśmy w 100 projektach PR i koordynowaliśmy 17 z nich 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
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Współpraca 

Współpracujemy z Komisją Europejską m.in.  

w ramach komitetów programowych oraz: 

 

• punktami kontaktowymi z innych krajów (NCP)  

• siecią Enterprise Europe Network  

• krajowymi partnerami:  

   KRASP, KRPUT, PAN, RGIB, NCBR, NCN, FNP, PARP, KRAB, ARP… 

• Branżowymi Punktami Kontaktowymi  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Oferta Sieci KPK 

Wspieramy uczestnictwo polskich jednostek w H2020   

na każdym etapie przygotowania wniosku i realizacji projektu 

 

Jesteśmy nominowani i finansowani przez MNiSW,  

dzięki temu nasze usługi są nieodpłatne  

 

• dni informacyjne, konferencje, spotkania brokerskie, 

• szkolenia/warsztaty, 

• działania mentoringowe,  

• konsultacje, 

• wsparcie w poszukiwaniu partnerów,  

• promocja polskich podmiotów w wymiarze międzynarodowym,  

• wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
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Horyzont 2020 - nowy program, nowe 
podejście 

Horyzont 2020 - największy w historii program finansowania badań 
naukowych i innowacji w Unii Europejskiej 

 Silniejszy akcent na innowacje - od badao do rynku, wszelkie formy 
innowacji 
 

 Nacisk na wyzwania społeczne 
 

 Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach, a nie na 
określonych technologiach 
 

 Instrumenty zapewniające szersze uczestnictwo w programie 
 

 Podkreślenie kwestii przekrojowych – nauki społeczno-humanistyczne, 
współpraca międzynarodowa, równowaga płci 

Czas trwania programu: 2014-2020 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
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Jak uczestniczyć 

Projekty badawcze realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 

partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw 

stowarzyszonych) – poza kilkoma wyjątkami 

Finansowanie: 

o Instytucje z krajów członkowskich i stowarzyszonych (np. Niemcy, Polska, Litwa) 

o Instytucje z tzw. krajów trzecich (np. Ukraina, Gruzja, Algieria) 

Projekty muszą mieć wymiar europejski 

Najlepsze projekty będą wybierane w drodze konkursowej, a ich jakość 

będzie oceniana przez niezależnych ekspertów 

Jeden projekt – jeden system finansowania 

o Max. 100% całkowitych kosztów kwalifikowalnych (poza działaniami 

ukierunkowanymi na wdrożenia - 70%) 

o Koszty pośrednie – 25%  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
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Rodzaje projektów w H2020 

o  Research and innovation actions (RIA)  ► projekty badawczo-innowacyjne  

o  Innovation actions (IA) ► projekty innowacyjne 

o  Coordination and support actions ► projekty wspierające  

o  SME instrument  

o  ERANET Co-fund 

o  Pre-commercial procurement Co-fund (PCP)► Przedkomercyjne Zamówienia Publiczne  

o  Public procurement of innovative solutions Co-fund (PPI)  ► Zamówienia Publiczne na 

Innowacyjne Rozwiązania  

o Inducement Prizes ► Nagrody motywacyjne  

o Fast Track to Innovation ► Szybka Ścieżka do innowacji  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Rodzaje projektów w H2020 

Projekty badawczo-innowacyjne: działania mające na celu powstanie nowej wiedzy i /lub 

badanie możliwości wprowadzenia  nowych technologii, usług, produktów lub ich 

udoskonalenia; obejmujące badania podstawowe i stosowane. 

o projekty mogą zawierać elementy demonstracyjne lub pilotażowe 

o sprawdzenie poprawności prototypu w laboratorium lub w środowisku symulowanym 

Projekt innowacyjne: działania nastawione na plany produkcyjne i/lub na projektowanie 

nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług 

o projekty mogą zawierać elementy  prototypowania, testowania demonstracji lub pilotażu na dużą 

skalę przed wprowadzeniem na rynek 

o projekty mogą zwierać w minimalnym stopniu działania badawcze 

Akcje koordynujące i wspierające: promowanie współpracy oraz koordynowanie 

działalności badawczej  i innowacyjnej na poziomie krajowym poprzez definiowanie, 

organizowanie i zarządzenie wspólnymi inicjatywami; np. organizowanie konferencji, spotkań, 

wymiana personelu, wymiana i upowszechnienie dobrych praktyk, tworzenie systemów 

informacyjnych itp. 

Projekty nie finansują samych badań  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Struktura H2020 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  

Strategic Programme 
  

        

Work Programme 1 
(plus tentative information for 2016) 

  

Strategic Programme 
  

    

    
Work Programme 2 
(plus tentative information for 2018) 

  

Strategic Programme 
  

        
Work Programme 3 
(plus tentative information for 2020) 

  

            Work 

Programme 4 

Cykle realizacji H2020 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
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Europejska Rada ds. Badao Naukowych (ERC) 

Pionierskie badania prowadzone przezindywidualnych naukowców i 
ich zespoły 

13.095 

Przyszłe i Powstające Technologie (FET)  

Multidyscyplinarne projekty rozwijające nowe technologie 

2.696 

Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) 

Możliwości kształcenia i rozwoju kariery 
6.162 

Infrastruktura badawcza (w tym e-infrastruktura) 

Zapewnienie dostępu do światowej klasy infrastruktur 
2.488 

Doskonała baza naukowa 

Budżet w mld euro 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Europejska Rada ds. 

Badań  Naukowych 

(ERC)  

Działania  Marii 

Skłodowskiej-Curie  

(MSCA) 

Przyszłe i powstające 

technologie (FET)  

 

Infrastruktura badawcza  

Doskonała Baza Naukowa 

Doskonała 

Baza Naukowa 

Wiodąca Pozycja w 

Przemyśle 
Wyzwania Społeczne 

o  tematyka proponowana przez wnioskodawców 

o  badania prowadzone w kraju członkowskim lub 

stowarzyszonym 

o wszystkie typy badań:                                                              

od podstawowych do zastosowań rynkowych 

o wszystkie dyscypliny naukowe - ‘bottom-up’ 

 

o badania muszą mieć charakter poznawczy, 

pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy 

(frontier research) 

o wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o 

wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące 

do ważnych odkryć i przełomowych wyników 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
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Europejska Rada ds. Badań Naukowych 
 

 naukowiec wybiera: 

o temat 

o instytucję goszczącą  (Applicant Legal Entity) - instytut macierzysty 

lub inna instytucja naukowa w kraju członkowskim UE lub 

stowarzyszonym  

  o składzie zespołu badawczego decyduje lider zespołu (Principal 

Investigator)  

  swoboda i niezależność naukowa : 

o lider decyduje  w sprawach merytorycznych, finansowych i obsady 

zespołu 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/


14 

 
Wybrane Granty ERC 

 

 

  ERC Starting Grant – dla początkujących naukowców, 2-7 lat 

po doktoracie: do 1,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat 

  ERC Consolidator Grant – dla naukowców u progu 

samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro 

na projekt trwający do 5 lat 

  ERC Advanced Grant – dla naukowców doświadczonych, o 

uznanym dorobku naukowym: do 2,5 mln euro na projekt 

trwający do 5 lat 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) 

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10227 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10227
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Przyszłe i Powstające Technologie – FET 
 

FET Open: nowe idee zgłaszane przez naukowców 

FET Proactive: tematy pre-definiowane przez KE 

FET Flagships – 2 projekty flagowe 

 Human Brain Project 

 Graphene 

Projekty składane przez konsorcja 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
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FET OPEN 

Open is open: brak ograniczeń tematycznych (podejście bottom-up), nowe 

pomysły dla przyszłościowych interdyscyplinarnych  

 rozwiązań i technologii 

 

Budżet: 40% budżetu FET 

Szczegóły konkursu: 

o Budżet projektu: 2-4 mln € 

o Projekty realizowane przez konsorcja 

o Ciągły nabór wniosków 

o Opis projektu – max. 15 stron 

o Ocena: doskonałość naukowa – 60% 

 

Termin składania: 31.03.2015 

FET 

Interdisciplinary 

Novelty 

S&T targeted 

Foundational 

High-Risk 

Long-term vision 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
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FET Proactive 
 

Knowing, doing & being: cognition beyond problem solving  

Projekty interdyscyplinarne, w tym: kognitywistyka, neurofizjologia, 

biologia, robotyka, sztuczna inteligencja… 

Global Systems Science (GSS) 
Modele służące rozwiązywaniu globalnych problemów społecznych, 
ekonomicznych, klimatycznych, zdrowotnych (np. globalne epidemie)… 

Quantum simulation  

Informatyka kwantowa, symulacje, komunikacja kwantowa, metrologia… 

Towards exascale high-performance computing    

   (High Performance Computing PPP) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
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http://www.kpk.gov.pl/?page_id=12649 

 

 

Przyszłe i Powstające Technologie 
 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) 

 

• wszystkie typy badań:                                                              od 
podstawowych do zastosowań rynkowych 

• wszystkie dyscypliny naukowe - ‘bottom-up’ ale bez EURATOMu 

• tematyka proponowana przez wnioskodawców 

Dziedzina 

• wszystkie typy instytucji: uczelnia, instytut, przedsiębiorstwo, 
szpital, bank, …..     

• kraje: UE, stowarzyszone z H2020, kraje trzecie 

• WYMÓG: mobilność międzynarodowa  

Lokalizacja 

• naukowcy każdej narodowości (od ukończenia studiów 
magisterskich) 

• pracownicy instytucji (kadra zarządzająca, techniczna)  

• wszystkie instytucje sektora akademickiego i 
pozaakademickiego zainteresowane badaniami  

Adresat 

 2014 - 2020: 6.162 mld €  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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MSCA: typy działań = projektów 
  

• Innovative Training Networks  (do 4 lat)  
szkolenie początkujących naukowców (w tym 
doktorantów) w ramach konsorcjum  

ITN 

• Research & Innovative Staff Exchange (do 4 lat) 
współpraca z innym sektorem i/lub krajem 
trzecim poprzez wymianę pracowników (naukowcy, 
kadra zarządzająca i techniczna, administracja)  

RISE 

• Co-funding of regional, national, international 
programmes (do 5 lat)                       
współfinansowanie programów grantowych dla 
doktorantów i doświadczonych naukowców  

COFUND 

• Researchers’ Night  (od 1 do 2 lat)      
organizacja Nocy  Naukowców  w  Europie w 
ostatni piątek września danego roku 

NIGHT 

•  Individual Fellowships (od 1 do 2 lub 3 lat)                    
indywidualne granty badawczo-szkoleniowe 
realizowane w Europie lub w krajach trzecich 

 IF 

INSTYTUCJE 
aplikują do 

KE                
a następnie 
rekrutują 

naukowców   

Naukowcy 
aplikują 
do KE  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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  Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) 

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=12653 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Infrastruktura badawcza 
 

Infrastruktury badawcze to urządzenia, zasoby i wirtualne platformy 

świadczące usługi dla społeczności naukowej, m.in.: 

o laboratoria i obserwatoria  

o kolekcje (np. biologiczne, historyczne) 

o banki genów, tkanek itp. 

o specjalistyczne zbiory w bibliotekach i archiwach  

o statki, samoloty badawcze 

o parki narodowe, rezerwaty przyrody 

o bazy danych  

o infrastruktura informatyczna (e-infrastruktura) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
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Infrastruktura badawcza 
 

Bezpłatny dostęp do infrastruktur – zasady: 
 

 konieczność wyjazdu do innego kraju (Transnational Access) 

 długość pobytu – od 1 tygodnia do 3 miesięcy 

 projekt pokrywa koszty: 

o badań 

o podróży 

o pobytu 

o dostępu do e-infrastruktury 

Uruchamiane w 2015 r.: 
 

o Integracja danych medycznych, 

klinicznych, próbek, obrazów 

o Analiza i integracja  danych –omincs 

o Nanocząsteczki w medycynie 

o Choroby rzadkie – informacje i dane 

dotyczące pacjentów 

o Bank ludzkich wirusów i retrowirusów  

o Szczepionki 

o Biologia strukturalna 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Infrastruktura badawcza 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających 
i przemysłowych 

(technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), nanotechnologie, 
zaawansowane materiały, biotechnologia, zaawansowane 
systemy produkcji i przetwarzania, przestrzeo kosmiczna) 13.557 

Dostęp do finansowania ryzyka 

Wspomaganie finansowania sektora prywatnego i kapitału ryzyka 
w dziedzinie badao  i innowacji 

2.842 

Innowacje w MŚP 

Wspieranie wszelkich form innowacji we wszystkich typach MŚP 

0.616 

Wiodąca pozycja w przemyśle 

Budżet w mld euro 

Nanomedycyna w 

onkologii 

 

Biomateriały w 

chorobie 

Alzheimera 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Instrument dla MŚP 

     faza 1    faza 2    faza 3 

         koncepcja i                               działania demonstracyjne,                komercjalizacja 

            ocena wykonalności                            replikacja 

Studium wykonalności 

+ 

biznes plan 1 
 

nowe produkty, procesy, usługi 

czy technologie lub nowe 

obszary/rynki dla istniejących 

technologii 
 

Działania: 
ocena ryzyka, studium 

rynkowe, zarządzanie IPR, 

opracowanie strategii rozwoju, 

poszukiwanie kooperantów 
 

Finansowanie 
 do 50000€ 

max. 6 miesięcy 

1 lub więcej MŚP 
 

Efekt: biznes plan 2 
 

 

 

 

Biznes plan 2 
 

 

 

Działania: 
demonstracyjne, pilotażowe, 

miniaturyzacja, projektowanie, 

powielanie rynkowe, 

skalowanie, opracowanie 

prototypu, badania kliniczne 

 

Możliwość zamawiania 

prac/wiedzy 

 

 

Finansowanie: 
zwrot kosztów: 1-3 mln€ 

12 – 24 miesiące 

 

Efekt: biznes plan 3 
gotowość wdrożeniowa 

 

 

 

 

 

Biznes plan 3 

 
Wsparcie dla komercjalizacji 

 

Możliwości: 
ułatwiony dostęp do 

publicznego i prywatnego 

kapitału podwyższonego 

ryzyka,  

wsparcie poprzez coaching i 

mentoring 

 

 

Finansowanie: 
brak bezpośredniego wsparcia 

Obszar Zdrowie:  
 

walidacja biomarkerów i/lub medycznych urządzeń diagnostycznych 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
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Fast Track to Innovation 

o Projekty – max. 3 mln € 

o 3-5 partnerów (min. 60% budżetu dla przemysłu) 

o Tylko kraje UE lub stowarzyszone 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 
7.472 

Bezpieczeostwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo 
i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka 3.851 

Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia 5.931 

Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport 6.339 

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka 
zasobami i surowce 3.081 

Europa w zmieniającym się świecie - integracyjne, innowacyjne i 
refleksyjne społeczeostwa 1.310 

Bezpieczne społeczeostwa – ochrona wolności i bezpieczeostwa 
Europy i jej obywateli 1.695 

Wyzwania społeczne 

Budżet w mld euro 

Niedożywienie w 

podeszłym wieku 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Nowe podejście 

 Ukierunkowane na wyzwania 
 

 Szerokie tematy 
 

 Dwuletni program pracy 
 

 Większy nacisk na użytkowników końcowych 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 

Obszary tematyczne: 
 

 Zrozumienie zdrowia, dobrostanu i procesów chorobowych  

 Zapobieganie chorobom  

 Leczenie  i zarządzanie chorobami  

 Aktywne starzenie się i zarządzenie swoim zdrowiem 

 Metody i dane 

 Świadczenie opieki zdrowotnej; zintegrowana opieka 

GŁÓWNE CELE: 
 

 poprawa zdrowia i dobrostanu wszystkich obywateli (dzieci, dorosłych i ludzi 

starszych) przez cały czas ich życia 

 

 zapewnienie wszystkim obywatelom gospodarczo zrównoważonych 

i innowacyjnych systemów opieki zdrowotnej wysokiej jakości 

Budżet ~ 7.4 mld € 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Główne wyzwania 

 

 Starzejące się społeczeństwo 
 

 Wzrastające obciążenie chorobami 
 

 Niezrównoważone i nierówne systemy opieki zdrowotnej 
 

 Konieczność reform sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Konkursy – 2015 r. 

Konkurs H2020-PHC-2015-single-stage_RTD 
Termin składania wniosków: 24.02.2015 

3 tematy 

Budżet: 88 mln € 

 

Konkurs H2020-PHC-2015-single-stage 
Termin składania wniosków: 21.04.2015 

6 tematy 

Budżet: 104.5 mln € 

 

Obszar tematyczny: 
spersonalizowana 

medycyna i opieka 

Szczepionki HIV/AIDS 

Medycyna regeneracyjna 

Toksykologia 

 

Wczesna identyfikacja i 

zapobieganie zagrożeniom 

Telemedycyna 

Wspomaganie pacjentów 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Cel: szybszy dostęp do lepszych leków, szczepionek i terapii  
 

Budżet: 3.3 mld €  

Czas trwania: 2014 - 2024 

Partnerstwo publiczno – prywatne: KE        EFPIA 

Innovative Medicine Initiative (IMI2) 
 

Aktualny konkurs: 
 Translational approaches to disease modifying therapy of 

Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM) 

 Discovery and validation of novel endpoints in retinal 

diseases 
 

Termin składania wniosków – 12 listopad 2014 
 

Budżet: ~ 49.2 mln € 

Efekty: 

o Bardziej wiarygodne i szybsze badania kliniczne 

o Poprawa ustawodawstwa 

Finansowanie badań klinicznych (wszystkie fazy!) 

Regulacje finansowe zgodne z  zasadami Horyzontu 2020 

http://www.imi.europa.eu/content/imi-2 
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IMI – kolejne konkursy 

Projekty badawcze: 
 

 Remote assessment for disease and relapse (RADAR), topic 1: central nervous 

system (CNS) 

 Assessing risk and progression of prediabetes and type 2 diabetes to enable disease 

modification 

 Linking clinical neuropsychiatry and quantitative neurobiology 

 The consistency approach to quality control in vaccine manufacture 

 Pertussis vaccination research 

 Knowledge Repository to enable patient focused medicine development 

 

Projekt wspierający: 
 

 Enabling platform on medicines adaptive pathway to patients 

 

Ogłoszenie konkursu: 12.12.2014 
 

Termin składania wniosków: 24.03.2015 
 

Budżet: ~125.6 mln € 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Partcipant Portal –  
unikalny system dostępu 

Participant Portal – portal do obsługi wszystkich działań związanych z 

uczestnictwem w programach KE (w szczególności Horyzont 2020) 

 Informacja o konkursach 
 

 Dokumenty i przewodniki 
 

 Zintegrowany system zarządzania projektami: Grant Management System 
 

 Rejestracja w bazie ekspertów oceniających 
 

 Podpis elektroniczny 

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

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
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Participant Portal 

Dostęp bez 

logowania 

ECAS 

Logowanie/rejestracja 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Serwisy Participant Portal 

 

 

 

 

 

 

 

 

serwisy 

spersonalizowane 

Funding Opportunities 

How to participate 

Experts 

Support 

My Organisation(s) 

My Proposal(s) 

My Project(s) 

Notification(s) 

My Expert Area 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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PARTICIPANT PORTAL 
 

Dostęp bez logowania 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Możliwości finansowania 

o Otwarte/zamknięte/nadchodzące 

konkursy H2020 

o Linki do konkursów 7PR & CIP 

o Linki do konkursów: 
 Fundusz Węgla i Stali 

 COSME 

 3. Program Zdrowie 

 Program Konsumenta 

o Inne możliwości finansowania - linki 

o Aktualności o konkursach  

o Konkursy - opcja przeszukiwania (tekst) 

o Opcja "Stay tuned" : wiadomości email, … 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Informacje o konkursach 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Jak uczestniczyć 

o H2020 Online Manual 
 nowy przewodnik podzielony według 

podejmowanych działań  

 komplet informacji i dokumentów oraz użyteczne 

linki  

o Reference Documents 
 Lista dokumentów: H2020, 7PR, inne programy 

o Organisation Register 
 możliwość sprawdzenia, czy organizacja jest już 

zarejestrowana (PIC) 

 rejestracja organizacji (po logowaniu) 

o Sprawdzanie zdolności finansowej 

organizacji (Financial Viability Self-Check) 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Support 

 H2020 Helpdesk 

o serwis dostarczany przez Europe Direct Contact Centre 
 

 Enterprise Europe Network  

(& inne serwisy wspierające MŚP i przemysł) 
 

  Baza Krajowych Punktów Kontaktowych (National Contact Points - 

NCP)  
 

 Słownik (Glossary) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
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Rejestracja  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Experts 

 

 Projekty składane w ramach H2020 oceniane są przez niezależnych 

ekspertów oceniających 
 

 KE stworzyła bazę ekspertów do której mogą wpisywać się osoby 

indywidualnie lub  nominowane przez  instytucje macierzystą 
 

 Zakładka „Experts” służy do komunikacji pomiędzy KE a ekspertem 
 

 Rejestracja nowych ekspertów  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Nabór ekspertów do H2020 
 

KE stworzyła bazę ekspertów do której mogą wpisywać się osoby 

indywidualnie lub  nominowane przez  instytucje macierzystą. 

KE wybiera ekspertów do oceny projektów używając powyższej bazy.   
 

    udział w ocenie to doskonała szkoła pisania projektów: zaoszczędza czas na 

     przygotowanie własnego wniosku i zwiększa szanse sukcesu; 

    za "naukę" i wykonaną pracę ekspert otrzymuje honorarium,  

      refundację kosztów podróży, dietę dzienną 

    ekspertem może zostać każda osoba działająca w sferze badawczo- 

      rozwojowej, a także osoby zatrudnione w przemyśle i administracji;  

    wymogi: wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie oraz znajomość  

      języka angielskiego (ale nie koniecznie doskonała); 

    udział w ocenie jest sprawą indywidualną każdego eksperta =  nie trzeba  

   mieć "namaszczenia" swojego pracodawcy.  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Eksperci oceniający 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html 
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Zarządzanie projektami 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Granty na granty MNiSW 

Wsparcie polskich jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli 

koordynatora w programach badawczych UE:  

o Program Ramowy Horyzont 2020 

o Fundusz Badawczy Węgla i Stali 

o Euratom 

Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na: 

o pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku projektowego 

o refundację kosztów przygotowania wniosku projektowego – wniosek otrzymał 

liczbę punktów powyżej progu (threshold) 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-naborze-wnioskow-w-

ramach-programu-granty-na-granty-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej-

w-2014-r.html 

 

Kontakt: Aleksandra Kropop (MNiSW) 
tel. 22 501-71-50 

e-mail: aleksandra.kropop@nauka.gov.pl 
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Więcej informacji 

 Horyzont 2020 

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

 

 Programy Pracy 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/

h2020/master_calls.html 

 

 Participant Portal 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

 

 Eksperci oceniający 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.

html 
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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 

www.kpk.gov.pl 

Ewa Szkiłądź 

e-mail: ewa.szkiladz@kpk.gov.pl 

Dziękuję za uwagę 

Osoby do kontaktu: 

Anna Pytko 

e-mail: anna.pytko@kpk.gov.pl 

Joanna Niedziałek 

e-mail: joanna.niedzialek@kpk.gov.pl 
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HORYZONT 2020 - konferencje regionalne 

29.10.2014 – Region Centralny  – dawny BUW UW 
 

04.11.2014 – Region Poł.-Zach.  – Wrocław  
06.11.2014 – Region Płn.-Wsch.  – Olsztyn  
18.11.2014 – Region Południowy – Kraków  
20.11.2014 – Region Płn.-Zach.  – Szczecin  
25.11.2014 – Region Wschodni  – Lublin  
27.11.2014 – Region Śląski  – Gliwice  
02.12.2014 – Region Podlaski  – Białystok  
03.12.2014 – Region Zachodni  – Poznań 
04.12.2014 – Region Północny  – Gdańsk  
09.12.2014 – Region Łódzki  – Łódź  
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