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 Możliwości w Horyzoncie 2020 

Prelegent: Joanna Niedziałek  

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

Nowości w obszarze Zdrowie oraz  Elementy dobrego wniosku w 
programie Horyzont 2020 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 21 maja  2015 

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

• Koordynujemy Sieć KPK 

• Koordynujemy sieć Euraxess 

 

 

 

 

 

15 lat KPK PB UE  

Dni informacyjne 

Szkolenia/warsztaty 

Konsultacje 
konferencje 

spotkania brokerskie 

Wsparcie w poszukiwaniu partnerów  

Promocja polskich podmiotów w wymiarze międzynarodowym 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
http://www.kpk.gov.pl/
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15 lat KPK PB UE  
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Europejska Rada d.s. 

Badań  (ERC)  

Działania  Marie 

Skłodowskiej-Curie  

(MSCA) 

Przyszłe i powstające 

technologie (FET)  

 

Infrastruktura badawcza  

Struktura Horyzontu 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 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
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Struktura Horyzontu 2020 c.d. 

Upowszechnienie doskonałości i zapewnienie szerszego dostępu dla społeczeństwa 

Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa 

Wspólne Centrum Badawcze (JRC)  

Euratom  

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)  

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

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

 

  konkursy, 

  dokumentacja konkursowa,  

  rejestracja – konto, 

  podpisanie umowy grantowej  - podpis elektroniczny, 

  wszelkie zmiany do umowy grantowej, 

  sprawozdania finansowe, 

  raporty merytoryczne, 

  komunikacja z KE. 

 

 

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

Europejska Rada d.s. Badań 

Przyszłe i Powstające Technologie 

Działania Marie Skłodowskiej – Curie MSCA 

Infrastruktura Badawcza  

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

 
http://erc.europa.eu/ 

 

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

  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. 

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

 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://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-adg.html 

 

Termin składania wniosków :  6 czerwca   2015 

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

doktoracie:  

  do 1,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat, 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-adg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-adg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-adg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-adg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-adg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-adg.html
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Kontakt: 

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

 

mgr Bogna Hryniszyn 

+48-22-828-74-83 w. 321 

+48-500-207-843 

bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl 

dr Wiesław Studencki 

+48-22-828-74-83 w. 241 

+48-502-052-236 

wieslaw.studencki@kpk.gov.pl 

mgr Anna Wiśniewska 

+48-22-828-74-83 w. 152 

+48-664-032-124 

anna.wisniewska@kpk.gov.pl 

Koordynator 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10227
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10227
mailto:bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl
mailto:wieslaw.studencki@kpk.gov.pl
mailto:anna.wisniewska@kpk.gov.pl
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Przyszłe i Powstające Technologie 
 

 Budżet projektu: 2-4 mln € 

 Projekty realizowane przez konsorcja 

 Ciągły nabór wniosków 

 Opis projektu – max. 15 stron 

 Ocena: doskonałość naukowa – 60% 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
http://www.kpk.gov.pl/
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Przyszłe i Powstające Technologie 

 

  H2020-FETOPEN-2015-CSA 

 
FET-OPEN - NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES - 

COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS 2015 

 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2015-

csa.html 

 

Termin zakończenia składania wniosków:  29-09-2015 

 H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA 

 
FET-OPEN - NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES - 

RESEARCH PROJECTS 

 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-

2014-2015-ria.html 

 

Termin zakończenia składania wniosków:  29-09-2015 

 

WORK PROGRAMME 2014–2015: Future and Emerging Technologies 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617602-part_2_fet_v2.0_en.pdf 
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Kontakt: 
 
 

dr inż. Jarosław Piekarski 

+48-22-828-74-83 w. 344 

+48-664-032-133 

jaroslaw.piekarski@kpk.gov.pl 

mgr Aleksandra Ihnatowicz 

+48-795-112-967 

aleksandra.ihnatowicz@kpk.gov.pl 

Koordynator 

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10328 

 

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

 

 

Rozwój POTENCJAŁU LUDZKIEGO instytucji   

Rozwój KARIERY indywidualnego naukowca 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Marie Skłodowska-Curie, Typy projektów 

INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN) 

RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE) 

INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF) 

EUROPEAN REASERCHERS’ NIGHT (NIGHT) 

 szkolenie początkujących naukowców (w tym doktorantów) w ramach 

konsorcjum  

 Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe 

 celem jest przybliżenie zawodu naukowca obywatelom, zwiększenie 

świadomości społecznej w zakresie działań badawczych i innowacyjnych 

oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej 

CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL 

 PROGRAMMES (COFUND) 

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

mgr Anna Wiśniewska 

+48-22-828-74-83 w. 152 

+48-664-032-124 

anna.wisniewska@kpk.gov.pl 

Koordynator 

mgr Bogna Hryniszyn 

+48-22-828-74-83 w. 321 

+48-500-207-843 

bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl 

mgr Adam Głuszuk 

+48-22-828-74-83 w. 321 

+48-500-206-039 

adam.gluszuk@kpk.gov.pl 

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10250 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Euraxess – portal dla naukowców 

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

 

Innovative Training Networks 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
http://www.kpk.gov.pl/
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://ec.europa.eu/euraxess/
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Kontakt: 

    NIE PRZEGAP !  

Aktualne do 2017 roku oferty w ramach MCA  z 7PR dla 

początkujących i doświadczonych naukowców na 

stronach EURAXESS 

www.euraxess.pl   

mgr Anna Wiśniewska 

+48-22-828-74-83 w. 152 

+48-664-032-124 

anna.wisniewska@kpk.gov.pl 

Koordynator 

mgr Monika Kornacka 

+48-22-828-74-83 w. 152 

+48-500-207-842 

monika.kornacka@kpk.gov.pl 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
http://www.kpk.gov.pl/
http://www.euraxess.pl/
mailto:anna.wisniewska@kpk.gov.pl
mailto:monika.kornacka@kpk.gov.pl
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Infrastruktura Badawcza 
 
 

http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
http://www.kpk.gov.pl/
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri
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Infrastruktura Badawcza 
 

  bazy danych  

  infrastruktura informatyczna (e-infrastruktura) 

„Infrastruktury badawcze” to urządzenia, zasoby i wirtualne platformy 

świadczące usługi dla społeczności 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 

 

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

dr Wiesław Studencki 

+48-22-828-74-83 w. 241 

+48-502-052-236 

wieslaw.studencki@kpk.gov.pl 

mgr inż. Małgorzata Snarska-Świderska 

+48-22-828-74-83 w. 412 

+48-508-101-202 

malgorzata.snarska@kpk.gov.pl 

mgr Jan Lisowski 

+48-22-828-74-83 w. 444 

+48-728-517-739 

jan.lisowski@kpk.gov.pl 

Koordynator 

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10252 
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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 

 

  

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

mgr inż. Małgorzata Snarska-Świderska 

+48-22-828-74-83 w. 412 

+48-508-101-202 

malgorzata.snarska@kpk.gov.pl 

mgr Katarzyna Walczyk-Matuszyk 

+48-22-828-74-83 w. 273 

+48-795-112-955 

katarzyna.walczyk@kpk.gov.pl 

dr inż. Andrzej Siemaszko 

+48-22-828-74-81, +48-22-828-74-83 w. 

275 

+48-664-032-122 

andrzej.siemaszko@kpk.gov.pl 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
http://www.kpk.gov.pl/
mailto:malgorzata.snarska@kpk.gov.pl
mailto:katarzyna.walczyk@kpk.gov.pl
mailto:andrzej.siemaszko@kpk.gov.pl


25 www.kpk.gov.pl  www.kpk.gov.pl  

Wiodąca pozycja w przemyśle 
między innymi: 

Technologie informacyjne i komunikacyjne ICT 

Nanotechnologie  

Przestrzeń kosmiczna 

SME Instrument 

Szybka Ścieżka do innowacji  FTI 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
http://www.kpk.gov.pl/
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Poziomy gotowości technologii 
Technology readiness levels (TRL) 

 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 podsystemu 

technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. 

Poziom VII Dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach 

operacyjnych. 

Poziom VIII Zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. 

Poziom IX Sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło 

zamierzony efekt. 

  SME INSTRUMENT  oraz inne typy projektów  

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

NMP 12–2015: Biomaterials for treatment a nd prevention of Alzheimer’s disease 

 

Specific challenge: An estimated 7.3 million Europeans between 30 and 99 years of 

age………………………………………………………………………………………….. 

 

Scope: Proposals should develop new multifunctional biomaterials, as part of eventual 

Medical Devices a nd Advanced Therapies, which aim to create, optimise, enhance, 

substitute or support preventive and therapeutic interventions in Alzheimer’s 

disease……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 Activities expected to focus on Technology Readiness Level 5……………………………. 

 

Expected impact: 

 Improved quality of life due to minimally invasive action; 

 Reduced direct and indirect costs linked to the disease and its treatment; 

 Implementation of relevant objectives of the European Innovation Partnership on Active 

and Healthy Ageing (COM (2012) 

83). 

Type of action: Research & Innovation Actions 
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Fast Track to Innovation 

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

h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html 
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Fast Track to Innovation 

 granty max. 3 mln.€; 

  konsorcja: minimum 3 partnerów max.5 partnerów międzynarodowe; 

o konsorcjum 3 partnerów w tym 2 jednostki z przemysłu, 

o  konsorcjum 5 partnerów w tym 3 jednostki z przemysłu. 

  „ time-to-market: 36 miesięcy lub mniej ( od momentu rozpoczęcia projektu); 

  TRL 6; 

  wnioski 30 stron max: 

 Impact ! 

 Excellence 

 Implementation 

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

  wnioski powinny zawierać biznes plan, 

  projekty powinny odpowiadać zagadnieniom objętych tematyką w priorytetach: 

 

• Wiodąca pozycja w przemyśle 

•  Wyzwania społeczne 

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

Bezpieczeństwo żywnościowe 

Energia  

Transport 

Środowisko 

Europa w zmieniającym się świecie  

Bezpieczne społeczeństwa  

 
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=17560 
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EKSPERCI w Horizon 2020 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html 
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EKSPERCI w Horizon 2020 
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Granty na Granty 

 wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii 

Europejskiej” – nabór wniosków w ramach II edycji 

„  1.2. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na:  

1) pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku projektowego do programu badawczego 

Unii Europejskiej (w odpowiedzi na otwarte lub planowane do otwarcia wezwanie konkursowe) albo  

2) refundację kosztów przygotowania wniosku projektowego złożonego do programu badawczego 

Unii Europejskiej, jeżeli wniosek ten uzyskał liczbę punktów powyżej progu (threshold) 

wyznaczonego przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot w ramach 

ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego (w przypadku konkursu 

dwuetapowego za ostateczną punktację uznaje się liczbę punktów uzyskaną w drugim etapie oceny 

wniosków projektowych). …„ 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/program-granty-na-granty-

wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-

europejskiej-nabor-wnioskow-w-ramach-ii-edycji.html 
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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 

  PARP 

 

 KPK PB UE 

http://kpk.gov.pl/ 

 

 

 

http://www.parp.gov.pl/index/index/1762 
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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 

Ewa Szkiłądź 

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

Dziękuję za uwagę 

Osoby do kontaktu: 

Pytania? 

Anna Pytko 

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

Joanna Niedziałek 

e-mail: joanna.niedzialek@kpk.gov.pl 
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