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ZASADY 

UCZESTNICTWA 

Horyzont 2020  

Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk 

  

Krajowy Punkt Kontaktowy  

Programów Badawczych UE 
w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki  

Polskiej Akademii Nauk 
 

18 grudnia 2013 

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

 

 Projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 

partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw 

stowarzyszonych 

CO NAJMNIEJ 
 Partner 

kraj 

 A 

Partner 
kraj 

B 

Partner 
kraj 

C 
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WARUNKI UDZIAŁU 

 Na zasadzie odstępstwa od generalnej zasady,  projekt  

może być realizowany przez: 

• działania koordynacyjne i 
wspierające 

• działania w zakresie mobilności 

1 podmiot 
prawny 

• badania pionierskie (ERC) 

• instrument MŚP /NOWY/  

1 podmiot prawny 

  mający siedzibę w 
państwie członkowskim 

lub stowarzyszonym  
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KWALIFIKOWANIE DO FINANSOWANIA 

AUTOMATYCZNIE 
 

Podmioty prawne mające 
siedzibę w państwie 
członkowskim lub 
stowarzyszonym 

Podmioty prawne mające 
siedzibę w państwie trzecim 
określonym w programie pracy  

(z listy ICPC usunięto BRIC i Meksyk) 
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KWALIFIKOWANIE DO FINANSOWANIA 

PODMIOTY Z INNYCH PAŃSTW 

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) 
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KONTYNUACJA ELEMENTÓW z 7.PR 

 Projekty do finansowania wyłaniane w drodze 

konkursów ogłaszanych przez KE 

 Jakość  projektów oceniana przez niezależnych 

ekspertów 

 Podstawowe kryteria oceny:  

 Doskonałość  

 Jasność i skuteczność realizacji 

 Oddziaływanie  (dla ERC – TYLKO Doskonałość) 

  Wymiar europejski projektu (European added value) 
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ELEMENTY NOWE (1)  

 Silniejszy akcent na innowacje - nowe formy 

finansowania nakierowane na innowacyjność:  

 

 Przedkomercyjne 
Zamówienia Publiczne  

Pre-Commercial 
Procurement  

(PCP) 

Zamówienia Publiczne na 
Innowacyjne Rozwiązania 

Public Procurement of 
Innovative Solutions 

(PPI) 

Nagrody 
motywacyjne 

 Inducement Prizes 

Szybka Ścieżka do 
innowacji 

Fast Track to 
Innovation 

Dedykowane 
instrumenty 
finansowe 
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ELEMENTY NOWE (2) 

 Obowiązek zapewnienia otwartego dostępu do publikacji 

naukowych (Open Access) 

 Szersza akceptacja zwykłych praktyk księgowych beneficjenta 

 Łatwiejsze niż dotychczas zasady aplikowania o 

dofinansowanie, uczestniczenia w projektach i rozliczania  
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(*) Działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego, obejmują również koordynację naukową 

(**) W odniesieniu do beneficjentów będących podmiotami publicznymi o charakterze 

niezarobkowym, szkół średnich i uczelni wyższych, jednostek badawczych i MŚP 

(***) W przypadku projektów typu Akcje koordynacyjne i wspierające, zwrot kosztów pośrednich 

może osiągnąć maksymalnie 7 % bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych, z wyłączeniem 

kosztów podwykonawstwa (subcontracting) oraz kosztów zasobów udostępnionych przez 

strony trzecie, które nie są wykorzystywane na terenie beneficjenta. 

(****) Włączając badania na rzecz konkretnych grup (w szczególności MŚP) 

 

 

Maksymalne stawki zwrotu 

 

Działania w 

zakresie badań i 

rozwoju 

technologicznego 

(*) 

 

Działania w 

zakresie 

demonstracji 

 

Inne 

działania 

 

Sieci doskonałości 

 

 

50% 

75% (**) 

 

100% 

Projekty współpracy(****)  

50% 

75% (**) 

 

50% 

 

100% 

 

Akcje koordynacyjne i 

wspierające 

 

100% (***) 

HORYZONT 2020 

 

Jeden projekt – jeden poziom 

finansowania (bez 

różnicowania na rodzaje 

beneficjentów lub działań). 
 

 

  Podstawowy poziom  finansowania – 

do 100% kosztów kwalifikowalnych 

 

 

  W przypadku projektów 

innowacyjnych – do 70% kosztów 

kwalifikowalnych  

WYJĄTEK:  w przypadku podmiotów 

prawnych o charakterze niezarobkowym 

do 100% 

 

 

  Maksymalna stawka dofinansowania 

określona w Programie Pracy 
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Projekty badawczo-
innowacyjne 

 

Projekty innowacyjne  
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DEFINICJE 

 Projekty innowacyjne  
 polegające „głównie na działaniach mających bezpośrednio na celu 

opracowywanie planów i systemów lub projektów nowych, 

zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Do 

tych celów działalność taka może obejmować przygotowywanie 

prototypów, testowanie, demonstrację, projekty pilotażowe, walidację 

produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe” 

 

 Podmiot prawny o charakterze niezarobkowym 
oznacza 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” 
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 HORYZONT 2020 
 

 

  

  

  

Jednolity 

ryczałt na 

koszty 

pośrednie – 

25% 

60% ? 20% ? 

Rzeczywiste? 

Uproszczone? 
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Brak wymogu rejestracji czasu pracy dla osób zatrudnionych 
wyłącznie do realizacji projektu 

Wprowadzono opcję wyboru między: 

- Ustaloną liczbą godzin rocznego efektywnego czasu pracy 
(1720godz/rocznie?) 

 - Wyliczaniem efektywnego czasu pracy 

Participant Portal jako jedyny punktu dostępu dla 
uczestników od momentu opublikowania zaproszeń do 
składania wniosków projektowych, poprzez złożenie tych 
wniosków aż po etap realizacji 

Elektroniczne podpisywanie: 

- Umowy Grantowej 

- Sprawozdania finansowego 
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       VAT będzie kosztem kwalifikowalnym, 

    jeśli instytucja nie może go odzyskać 

 

 

 

 

 

 

 Wprowadzenie limitu na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń w 

projektach – dodatkowe wynagrodzenie może być kwalifikowalne do 

kwoty 8 000 EUR rocznie na osobę. W przypadku osób, które nie 

pracują wyłącznie na rzecz danego działania, stosuje się limit 

godzinowy, który jest wyliczany poprzez podzielenie 8 000 EUR przez 

liczbę godzin rocznego efektywnego czasu pracy  
 Możliwość wypłacania dodatkowych wynagrodzeń jedynie w przypadku podmiotów 

prawnych o charakterze niezarobkowym. 
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Krajowy Punkt Kontaktowy  

Programów Badawczych UE 
Instytut Podstawowych Problemów Techniki  

Polskiej Akademii Nauk 

 

ul. Krzywickiego 34 

02-078 Warszawa  

 

tel:        +4822 828 74 83  

fax:       +4822 828 53 70  

e-mail:  kpk@kpk.gov.pl 

 

Barbara Trammer 
e-mail: barbara.trammer@kpk.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

mailto:barbara.trammer@kpk.gov.pl

