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Prelegent: Joanna Niedziałek

Białystok, 15 października 2014

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

Zasady uczestnictwa i mo żliwo ści  w 
Horizon 2020
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Działamy od 1999, naszym celem jest 

wpieranie

uczestnictwa polskich jednostek w 

europejskich programach badawczych 
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Zadania KPK PB UE to m.in. :

�prowadzenie profesjonalnej działalności 

informacyjnej, szkoleniowej, doradczej, 

promocyjnej i eksperckiej.
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Europejska Rada d.s. 
Badań  (ERC) 

Działania  Marie 
Skłodowskiej-Curie
(MSCA)

Przyszłe i powstające 
technologie (FET) 

Infrastruktura badawcza 

Struktura Horizon 2020

Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii 
wspomagających i 
przemysłowych 

Dostęp do finansowania  
ryzyka 

Innowacje w MŚP

Zdrowie, zmiany 
demograficzne i dobrostan 

Bezpieczeństwo żywności, 
zrównoważone rolnictwo 

Bezpieczna ekologia o 
efektywna energia

Inteligentny, ekologiczny i 
zintegrowany transport

Działania w dziedzinie 
klimatu, środowisko 

Bezpieczne społeczeństwa 

Europa w zmieniającym 
się świecie 

77 028,3 mln euro.
Doskonała 

Baza Naukowa
Wiodąca Pozycja w 

Przemyśle
Wyzwania Społeczne
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Struktura Horizon 2020 c. d.

Upowszechnienie doskonałości i zapewnienie szerszego dostępu dla społaczeństwa

Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) 

Euratom

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 
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� w projektach mogą brać udział osoby prawne oraz osoby fizyczne

powołane na mocy prawa krajowego obowiązującego w miejscu ich

siedziby, na mocy prawa wspólnotowego lub prawa międzynarodowego

(uczelnie wyższe, organizacje badawcze, przedsiębiorstwa MŚP,

organizacje międzynarodowe, instytucje publiczne, fundacje)

Kto może uczestniczyć w Horizon 2020?
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Kto może uczestniczyć 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 )

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)

HORIZON 2020 WORK PROGRAMME 2014 – 2015 18. General Annexes
(A.List of countries, and applicable rules for fund ing)   
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Ogólne warunki udziału w H2020

�projekty realizowane przez konsorcja złożone

z co najmniej 3 partnerów

z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych

PARTNER 1 PARTNER 3PARTNER 2

ale  ale  
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Warunki udziału

� na zasadzie odstępstwa od generalnej zasady, projekt  

może być realizowany przez 1 podmiot prawny:

� działania koordynacyjne i wspierające,

� działania w zakresie mobilności,

� badania pionierskie (ERC),

� instrument MŚP /NOWY/.

� projekty finansowane wyłaniane na drodze konkursów ogłaszanych 

przez Komisje Europejską.
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Paricipant Portal - konkursy i dokumenty

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

DOKUMENTACJA
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PIC: Participant Identyfication Code

współpraca międzynarodowa

data zamknięcia – deadline
dokumentacja

załóż konto na Participan Portal

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
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Dokumentacja
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Participant Portal – konkursy
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Paricipant Portal - tematy
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Dokumentacja

A. List of countries, and applicable rules for funding 
B. Standard admissibility conditions for grant 
proposals, and related requirements 
C. Standard eligibility criteria 
D. Types of action: specific provisions and funding 
rates 
E. Specific requirements for innovation procurement 
(PCP/PPI) supported by Horizon 2020 grants 
F. Rules of Contest (RoC) for Prizes 
G. Technology readiness levels (TRL) 
H. Evaluation 
I. Budget flexibility 
J. Classified Information 
K. Financial support to third parties 

Program Pracy 2014- 2015
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Paricipant Portal - tematy

problem, dlaczego potrzebne jest działanie?
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Paricipant Portal - tematy

sprecyzowanie celu i 
określonego działania w 
projekcie

oczekiwane kluczowe 
rezultaty
projektu, jakie mają
zostać osiągnięte; odbiorcy

typ projektu
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Rodzaje akcji w Horizon 2020

� Research and innovation actions (RIA)  projekty badawczo-innowacyjne 

� Innovation actions (IA) projekty innowacyjne

� Coordination and support actions projekty wspierające 

� SME instrument

� ERANET Co-fund

� Pre-commercial procurement Co-fund (PCP) Przedkomercyjne Zamówienia 

Publiczne 

� Public procurement of innovative solutions Co-fund (PPI)  Zamówienia Publiczne 

na Innowacyjne Rozwiązania 

� Inducement Prizes Nagrody motywacyjne 

� Fast Track to Innovation Szybka Ścieżka do innowacji 

„The term ‘action’  is used in the Financial Regulation a nd means ‘project’…”

Multi-beneficiary Annoteted General Grant Agreement
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RIA - Research and Innovation Action

Projekty badawcze i innowacyjne to przede wszystkim działania mające 

na celu powstanie nowej wiedzy i /lub badanie możliwości wprowadzenia  

nowych technologii, usług, produktów lub ich udoskonalenia; obejmujące 

badania podstawowe i stosowane.

• projekty mogą zawierać elementy demonstracyjne lub pilotażowe

• sprawdzenie poprawności prototypu w laboratorium lub w środowisku 

symulowanym
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IA  - Innovation Action

* Projekt innowacyjne to przede wszystkim działania nastawione 

bezpośrednio na plany produkcyjne i/lub na projektowanie nowych, 

zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług

• projekty mogą zawierać elementy  prototypowania, testowania, 

demonstracji lub pilotażu na dużą skalę przed wprowadzeniem na rynek

• projekty mogą zwierać w minimalnym stopniu działania badawcze 

* Rules for participation :definicja Artykuł 2.1(6)
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CSA – Coordination and Support Action

Akcje koordynuj ące i wspieraj ące 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 

* Rules for participation :definicja Artykuł 2.1(7)
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Procedura oceniania wniosków

� sprawdzenie wniosku po kątem kryteriów formalnych: eligibility criteria ;

� ocena merytoryczna przez 3 (lub więcej) niezależnych ekspertów

• ocena indywidualna „Individual Evaluation Report IER”; 

• uzgodnienie oceny  „Consensus group”;

• przegląd /kontrola wniosków   „Panel Review”; 

• ocena każdego wniosku  - Evaluation Summary Report (ESR); 

� ustalenie listy rankingowej dla każdego panelu tematycznego.



28

Ocena Formalna

HORIZON 2020 WORK PROGRAMME 2014 – 2015 18. General Annexes
(C. Standard eligibility criteria )

Kryteria Formalne - Eligibility criteria

� wniosek wpłynął w terminie (deadline: nieprzekraczalny termin, do

którego należy złożyć wniosek) oraz jest czytelny i dostępny do

wydruku;

� złożony w systemie elektronicznym: the electronic submission system;

� zachowana jest minimalna liczba partnerów w konsorcjum;

� zawartość merytoryczna jest zgodna z opublikowanym tematem;

� system finansowania i budżet zgodne z Programem Pracy;

� inne dodatkowe kryteria formalne –

zapisane w dokumentach konkursowych.
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Standardowe kryteria oceny merytorycznej

Excellence Impact
Quality and efficiency

of the
implementation

ERC frontier research action

I Etap  two stage

II Etap  two stage, single stage

HORIZON 2020 WORK PROGRAMME 2014 – 2015 18. General Annexes, (H. Evaluation )
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Konkursy jedno i dwu-etapowe 

Konkurs jedno-etapowy Konkurs dwu-etapowy

1.Excellence I etap

1.Excellence

2.Impact

2.Impact

II etap

1.Excellence

3.Quality and efficiency of 
implementation

2.Impact

3. Quality and efficiency 
of implementation

limit 70 stron

limit 70 stron

limit 15 stron 

limit 7 stron dla Zdrowia
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Punktacja ogólna

HORIZON 2020 WORK PROGRAMME 2014 – 2015 
(18. General Annexes H. Evaluation)

Excellence 3/5

Impact 3/5

Implementation
3/5

threshold 10/15

�punktacja może się różnić w zależności od obszarów konkursowych
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Możliwo ści w Horizon 2020

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



33

Europejska Rada d.s. 
Badań  (ERC) 

Działania  Marie 
Skłodowskiej-Curie
(MSCA)

Przyszłe i powstające 
technologie (FET) 

Infrastruktura badawcza 

Struktura Horizon 2020

Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii 
wspomagających i 
przemysłowych 

Dostęp do finansowania  
ryzyka 

Innowacje w MŚP

Zdrowie, zmiany 
demograficzne i dobrostan 

Bezpieczeństwo żywności, 
zrównoważone rolnictwo 

Bezpieczna ekologia o 
efektywna energia

Inteligentny, ekologiczny i 
zintegrowany transport

Działania w dziedzinie 
klimatu, środowisko 

Bezpieczne społeczeństwa 

Europa w zmieniającym 
się świecie 

77 028,3 mln euro.
Doskonała 

Baza Naukowa
Wiodąca Pozycja w 

Przemyśle
Wyzwania Społeczne
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Europejska Rada d.s. 
Badań  (ERC) 

Działania  Marie 
Skłodowskiej-Curie
(MSCA)

Przyszłe i powstające 
technologie (FET) 

Infrastruktura badawcza 

Doskonała Baza Naukowa

Doskonała 
Baza Naukowa Wiodąca Pozycja w 

Przemyśle
Wyzwania Społeczne

� tematyka proponowana przez wnioskodawców;

� badania prowadzone w kraju członkowskim lub 

stowarzyszonym.

� wszystkie typy bada ń:                                                              

od podstawowych do zastosowa ń rynkowych

� wszystkie dyscypliny naukowe - ‘bottom-up’ ale bez 

EURATOMu

� badania musz ą mieć charakter poznawczy, 

pionierski, przekracza ć obecne granice wiedzy 

(frontier research),

� wysoko cenione s ą projekty interdyscyplinarne, o 

wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadz ące 

do wa żnych odkry ć i przełomowych wyników;
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Europejska Rada ds. Bada ń (ERC)
Doskonała Baza Naukowa 
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Europejska Rada ds. Badań
Doskonała Baza Naukowa

� naukowiec wybiera:

• temat,

• instytucje 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 :

� lider decyduje  w sprawach merytorycznych, finansowych i obsady 
zespołu.
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Europejska Rada ds. Badań
Doskonała Baza Naukowa
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Wybrane Granty ERC
Doskonała Baza Naukowa 

� 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,

Termin składania wniosków : 21  pa ździernika 2014
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Europejska Rada ds. Bada ń (ERC)
Doskonała Baza Naukowa 

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10227
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Przyszłe i Powstaj ące Technologie
Doskonała Baza Naukowa
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Przyszłe i Powstające Technologie – FET
Doskonała Baza Naukowa 

FET - Future and Emerging Technologies

� finansujące interdyscyplinarne projekty łączące potencjał z różnych dziedzin nauki 

(np. fizyka, biologia, nauka o środowisku, nauki społeczne i inne) z różnymi dyscyplinami 

zaawansowanej inżynierii, tak aby badane rozwiązania można było wdrożyć i stworzyć 

zupełnie nowe technologie

FET Open – konkursy na nowe idee w zakresie nowych technologii. 

� Budżet projektu: 2-4 mln €
� Projekty realizowane przez konsorcja
� Ciągły nabór wniosków
� Opis projektu – max. 15 stron
� Ocena: doskonałość naukowa – 60%
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Przyszłe i Powstające Technologie – FET
Doskonała Baza Naukowa

FET Proactive – schemat służy do finansowania grup tematycznych, które wspólnie  

przyczynią się do rozbudowy europejskiej bazy wiedzy i doskonałości; pre-definiowane

przez KE

FET Flagships – schemat, za pomocą którego wspierane są ambitne, wielkoskalowe 

badania, które mają na celu rozwiązanie interdyscyplinarnych wyzwać naukowo-

technologicznych; działania w ramach tego schematu muszą być związane z 

agendami europejskimi i narodowymi;

� Human Brain project

�Graphene 2 projekty flagowe

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/fet-proactive/home_en.html
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http://www.kpk.gov.pl/?page_id=12649

Przyszłe i Powstaj ące Technologie
Doskonała Baza Naukowa



44

Działania Marie Skłodowskiej –Curie (MSCA)
Doskonała Baza Naukowa

Rozwój POTENCJAŁU LUDZKIEGO instytucji  
Rozwój KARIERY indywidualnego naukowca
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Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA)
Doskonała Baza Naukowa

• promowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej  
oraz zatrudnienia

• Europejska Karta Naukowca 

• rozwój innowacyjnych programów szkoleniowych
• szkolenia dot. dyscypliny naukowej, etyki, IPR 
• konferencje, kursy, warsztaty

• współpraca sektorów – akademickiego i 
poza-akademickiego: zatrudnianie, oddelegowanie, 

staże, prowadzenie kursów i szkoleń przez oba 
sektory

• upowszechnianie wyników badań
• promocja zawodu naukowca 
• Publikowanie wyników badań, aktywny udział w 

festiwalach nauki
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Instytucje = Uczestnicy
Doskonała Baza Naukowa

SEKTOR 
AKADEMICKI

• podpisuj ą kontrakt z KE  
• zaangażowani w każdy etap projektu
• zatrudniają naukowców (każdy przynajmniej jednego)

BENEFICJENCI

• nie podpisuj ą kontraktu z KE
• koszty udziału pokrywane przez beneficjentów 
• nie wliczane do minimalnego konsorcjum 
• list potwierdzający udział załączany do wniosku
• szkolą naukowców (staże, od delegowania, kursy)
• uczestniczą w ciałach zarządczych projektu

PARTNERZY

Instytucje w projektach MSCA mogą mieć status:

SEKTOR 
POZA-AKADEMICKI

SEKTOR  AKADEMICKI:
• publiczne i prywatne uczelnie 
przyznaj ące stopnie naukowe
• publiczne i prywatne non-profit 
instytucje naukowe  
• międzynarodowe organizacje o 
znaczeniu europejskim (np. ONZ, WHO)
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MSCA: typy działań = projektów
Doskonała Baza Naukowa

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

ITN

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

RISE

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

COFUND

• Researchers’ Night  (od 1 do 2 lat)      
organizacja Nocy  Naukowców  w  Europie w 
ostatni pi ątek wrze śnia 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 
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Kontakt:

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=12653
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Euraxess – portal dla naukowców

http://ec.europa.eu/euraxess/

Innovative Training Networks
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Kontakt:

http://www.kpk.gov.pl/?p=12874

NIE PRZEGAP ! 
Aktualne do 2017 roku oferty w 

ramach MCA  z 7PR dla 
początkuj ących i 

doświadczonych naukowców 
na stronach EURAXESS

www.euraxess.pl
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Infrastruktura
Doskonała Baza Naukowa 
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Infrastruktura badawcza
w Programie Horyzont 2020

„Infrastruktury badawcze” to urz ądzenia, zasoby i wirtualne platformy 

świadcz ące usługi dla społeczno ści naukowej, m.in.:

� laboratoria i obserwatoria 

� kolekcje (np. biologiczne, historyczne)

� banki genów, tkanek itp.

� specjalistyczne zbiory w bibliotekach i archiwach 

� statki, samoloty badawcze

� parki narodowe, rezerwaty przyrody

� bazy danych 

� infrastruktura informatyczna (e-infrastruktura)
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Infrastruktura badawcza
w Programie Horyzont 2020

Bezpłatny dostęp do infrastruktur – zasady:

� konieczność wyjazdu do innego kraju (Transnational Access)

� długość pobytu – od 1 tygodnia do 3 miesięcy

� projekt pokrywa koszty:

� badań

� podróży

� pobytu

� dostępu do e-infrastruktury



54

Kontakt:
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Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie 
szerszego uczestnictwa

� wyrównywanie poziomu innowacyjności między 
poszczególnymi krajami i regionami,

� środki finansowe są dedykowane uniwersytetom i 
instytucjom badawczym w słabiej rozwiniętych 
regionach Europy.

55
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Upowszechnianie doskonałości i 
zapewnienie szerszego uczestnictwa

� wybrane działania :

Teaming – ma na celu utworzenie nowych (lub istotną modernizację 
istniejących) Centrów Doskonałości, mających siedzibę w 
państwach członkowskich/regionach, które są określone jako mniej 
rozwinięte w zakresie badań i innowacji;

Twinning – ma na celu znaczne wzmocnienie w określonej 
dziedzinie badań rozwijającej się instytucji poprzez utworzenie 
powiązań z co najmniej dwiema instytucjami, które w tym obszarze 
mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym.

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10558
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Kontakt

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=12622
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Nauka z udziałem społeczeństwa i dla 
społeczeństwa

� budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem, 

w celu pozyskania nowych talentów dla badań i innowacji oraz 

połączenie doskonałości naukowej ze świadomością społeczną i 

odpowiedzialnością.
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Kontakt

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=12630
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Wiodąca pozycja w przemyśle

Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii 
wspomagających i 
przemysłowych 

Dostęp do finansowania  
ryzyka 

Innowacje w MŚP

Doskonała 
Baza Naukowa

Wiodąca Pozycja w 
Przemyśle

Wyzwania Społeczne

� wspieranie innowacji , 

� przyspieszanie rozwoju technologii.
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SME INSTRUMENT
Wiodąca pozycja w przemyśle
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SME INSTRUMENT
Wiodąca pozycja w przemyśle

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/
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SME INSTRUMENT
Wiodąca pozycja w przemyśle

FAZA I (10 stron)
�pojedyncze MŚP

lub konsorcjum MŚP,

�działania : 

• studium wykonalności, 

• analiza rynkowa, 

• ocena ryzyka,

• prawa własności 

intelektualnej,

• poszukiwanie partnerów,

�ryczałt  50 000 €,

~  do 6 miesięcy.

FAZA II (30 stron)
�pojedyncze MSP

lub konsorcjum MŚP,

�działania : 

• prototyp, testowanie,

• akcje pilotażowe,

• miniaturyzacja,

• skalowanie,

• replikacja,

�dofin.1 – 3 mln, €,

12- 24 miesiące.

FAZA III
�wsparcie komercjalizacji,

poszukiwanie dalszych 

zastosowań/wdrożeń,

nowych klientów,

�brak bezpośredniego 

finansowania ,

�ułatwienie dostępu do 

instrumentów finansowych. 
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Poziomy gotowości technologii

HORIZON 2020 : WORK PROGRAMME 2014 – 2015 
18. General Annexes; G. Technology readiness levels (TRL) 

Poziom I Zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska.

Poziom II Określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie.

Poziom III Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub 
koncepcje technologii.

Poziom IV Zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w 
warunkach laboratoryjnych.

Poziom V Zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w 
środowisku zbliżonym do rzeczywistego.

Poziom VI Dokonano demonstracji prototypu lub modelu albo pods ystemu 
technologii w warunkach zbli żonych do rzeczywistych.

Poziom VII Dokonano demonstracji prototypu technologii w warun kach
operacyjnych.

Poziom VIII Zakończono badania i demonstracj ę ostatecznej formy technologii.

Poziom IX Sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych o dniosło 
zamierzony efekt.
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Kontakt

mgr Aneta Maszewska
tel.: +48-22-828-74-83 w. 300 
kom.: +48-508-101-008 
e-mail.: aneta.maszewska@kpk.gov.pl

Koordynator

dr in ż. Zygmunt Krasi ński
tel.: +48-22-828-74-78, +48-22-828-74-83 w. 211 
kom.: +48-509-278-758 
e-mail.: zygmunt.krasinski@kpk.gov.pl

Ekspert do Komitetu H2020:

mgr Katarzyna Walczyk-Matuszyk
tel.: +48-22-828-74-83 w. 273 
kom.: +48-795-112-955 
e-mail.: katarzyna.walczyk@kpk.gov.pl
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Fast Track to Innovation

� granty max. 3 mln.€;

� konsorcja: minimum 3 partnerów ( w tym 2 jednostki z przemysłu)  max.5 

partnerów ( w tym 3 jednostki z przemysłu) , międzynarodowe ;

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de sktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1 -2015.html
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Wspólne Centrum Badawcze (JRC)
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Instytuty badawcze JRC

�Ispra, Włochy 

•Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli (IPSC)

•Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (IES)

•Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta (IHCP)

�Geel, Belgia 

•Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów (IRMM)

�Karlsruhe, Niemcy 

•Instytut Pierwiastków Transuranowych (ITU)

�Petten, Holandia 

•Instytut Energii i Transportu (IET)

�Sewilla, Hiszpania 

•Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych (IPTS)
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Obszary tematyczne JRC

OBSZARY TEMATYCZNE:

� żywno ść,

� produkty chemiczne,

� zdrowie, 

� środowisko,

� zrównowa żony rozwój,

� szeroko rozumiane 

bezpiecze ństwo,

� nanotechnologie,

� materiały odniesienia i pomiarów,

� analizy techno - ekonomiczne 

(foresight technologiczny)
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Kontakt
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Zdrowie, zmiany 
demograficzne i dobrostan 

Bezpieczeństwo żywności, 
zrównoważone rolnictwo 

Bezpieczna ekologia o 
efektywna energia

Inteligentny, ekologiczny i 
zintegrowany transport

Działania w dziedzinie 
klimatu, środowisko 

Bezpieczne społeczeństwa 

Europa w zmieniającym 
się świecie 

Doskonała 
Baza Naukowa

Wiodąca Pozycja w 
Przemyśle

Wyzwania Społeczne

Wyzwania społeczne

� odpowiedź na priorytety polityki określonej 

w strategii Europa 2020,  

� tematy zapisane w Programie Pracy,

� projekty prowadzone w konsorcjach 

międzynarodowych, interdyscyplinarnych. 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de sktop/en/experts/index.html
EKSPERCI w Horizon 2020
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de sktop/en/e
xperts/index.html
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h202 0-funding-
guide/experts/experts_en.htm
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Granty na granty MNiSW

� wsparcie polskich jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli 

koordynatora w programach badawczych UE:

� Program Ramowy Horizon 2020;

� Fundusz Badawczy Węgla i Stali

� Euratom.

Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na:

1) pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku projektowego,

2) refundację kosztów przygotowania wniosku projektowego – wniosek 

otrzymał liczbę punktów powyżej progu (threshold).
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Granty na granty MNiSW

Więcej informacji na stronach MNiSW:

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

specjalista w Wydziale Programów Mi ędzynarodowych

Departament Nauki

tel. 22 501-71-50;

e-mail: aleksandra.kropop@nauka.gov.pl
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Przydatne informacje

� Research & Innovation

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home

� Participant portal

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

� The European IPR Helpdesk

http://www.iprhelpdesk.eu/

� DESCA 2020 Model Consortium Agreement

http://www.desca-2020.eu/

� CORDIS

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

� KPK

http://kpk.gov.pl/
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ul. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa 

tel:    +4822 828 74 83 
fax:   +4822 828 53 70 
e-mail:  kpk@kpk.gov.pl

Dziękuję za uwagę

Osoby do kontaktu:

Pytania ?

ZESPÓŁ KPK PB UE

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=13227


