Udział polskich jednostek
w nowym Programie Ramowym
Horyzont Europa – wsparcie
Krajowego Punktu Kontaktowego
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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

CEL: HORYZONT EUROPA
•
•
•

•
•
•

Największy na świecie program wspierania B+I
Rekordowy budżet ponad 95,5 mld euro na lata 2021-27
Wyjątkowa złożoność strukturalna i tematyczna; niezwykle
szeroki wachlarz możliwości jednocześnie szansą i
wyzwaniem
Program zarządzany centralnie przez KE - konkurencja
międzynarodowa
Niesatysfakcjonujące wyniki polskich jednostek w
poprzednich PR UE – wypadkowa wielu czynników
Konieczność wszechstronnego wspierania polskich
wnioskodawców na etapie aplikowania i realizacji grantów
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Horyzont Europa – struktura programu
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Dział Krajowego Punktu Kontaktowego
zespół 40 ekspertów
współpracujących z Komisją Europejską
przy wdrażaniu Programu Ramowego
UE, wspierających polskie jednostki
naukowe, przedsiębiorstwa i in.
podmioty uprawnione do udziału
w programie
•
•
•

od listopada 2020 r. w NCBR
restrukturyzacja zarządcza po wcieleniu
do Centrum wg logiki PR UE
skoncentrowany na nowym programie ramowym UE
Horyzont Europa (2021-27)
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Krajowy Punkt Kontaktowy – wyjątkowy zespół ekspertów
National Contact Points –
ambasadorzy Horyzontu Europa w swoim kraju
• zgłoszenie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
• mianowanie przez Komisję Europejską
• Minimum Standards and Guiding Principles
• dostęp do szkoleń i wiedzy bezpośrednio z KE
• daleko idąca specjalizacja
• członkostwo w Komitetach Programowych – udział
w procesie kształtowania tematów w programach pracy,
udział w ustalaniu procedur konkursowych
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DKPK – bezpłatne konsultacje, szkolenia i wsparcie brokerskie
• szkolenia, warsztaty, konferencje, dni informacyjne
(– nowe pomysły i techniki
(współpraca z firmami konsultingowymi, pitching),
nowe grupy docelowe (biznes, debiutanci)
• konsultacje w zakresie przygotowywania wniosków
projektowych i realizacji projektów
(ponad 11 tys. w 2021 r.), w tym:
 działania „krojone na miarę” dla jednostek
zainteresowanych złożeniem wniosku do PR UE
 porady organizacyjne i finansowo-prawne
dla wnioskodawców i beneficjentów
• pomoc przy poszukiwaniu partnerów do konsorcjów m-nar.
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DKPK – promocja i komunikacja
• promocja HE i komunikacja aktualnych treści
poprzez własny serwis www.kpk.gov.pl, w mediach społecznościowych
i w newsletterze NCBR (dotarcie ponad 22 tys.),
organizacja kampanii informacyjno-szkoleniowych
• opracowywanie statystyk i analiz dot. udziału w programie
na rzecz wszystkich zainteresowanych podmiotów krajowych
• stała współpraca ekspercka m.in. z: Komisją Europejską
i jej agendami, Ministerstwem Edukacji i Nauki
oraz innymi ministerstwami, agencjami rządowymi, jednostkami naukowymi
i przemysłowymi
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DKPK – wsparcie polskich podmiotów w całym kraju
Krajowy Punkt Kontaktowy na bieżąco współpracuje
z siecią Regionalnych Punktów Kontaktowych,
aktualnie rozlokowanych w 10 ośrodkach akademickich
w całej Polsce:
• finansowanie z MEiN
• KPK pełni funkcję koordynacyjną i komplementarnie współdziała z siecią

Od 2022 r. nowy, zoptymalizowany model sieci
Horyzontalnych Punktów Kontaktowych
• zadanie zlecone DKPK NCBR przez MEiN
• kształtowanie, finansowanie systemu i bezpośrednie zarządzanie siecią przez DKPK
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Dział KPK w NCBR

działania na rzecz optymalizacji rozwiązań systemowych w PL
w celu wzmacniania uczestnictwa w PR UE –
poszukiwanie, budowanie i eskalacja synergii na 3 poziomach:
 pomiędzy programami krajowymi i Horyzontem Europa
(współprogramowanie oferty NCBR, opiniowanie krajowych
dokumentów strategicznych, koordynacja ERC Mentoring Initiative),
 pomiędzy ofertą HE i innych programów UE dla polskiego beneficjenta
(np. HE i program Life, HE i European Defence Fund, HE i Copernicus),
 w ramach BWM (kompatybilność z DBRU,
współpraca z DWM przy partnerstwach, projektach typu Teaming i in.)
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Dział KPK w NCBR
Działania realizowane w nowej strukturze
celowane wsparcie kluczowych polskich beneficjentów:
 wsparcie uczelni z IDUB – otwarta oferta dla 20 uczelni
(ERC + wybrane aspekty) – aktualnie etap pogłębionych
indywidualnych konsultacji
 seminaria „on demand” dla Polskiej Akademii Nauk
 „Horyzont Europa dla Łukasiewicza”, np. „GEP dla Łukasiewicza”
z moderacją dyskusji nt. wstępnych projektów GEP przygotowanych
przez instytuty SBŁ
 „Horyzont Europa dla Biznesu” – kampania informacyjna
+ wielotygodniowy cykl szkoleń
 Rada Główna Instytutów Badawczych
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Zapraszamy do KPK na konsultacje i szkolenia

Tematy przekrojowe:

• Horyzont Europa dla początkujących wnioskodawców
• Aspekty finansowo-prawne w Horyzoncie Europa
• Jak przygotować dobry wniosek?

• Gender Equality Plans
• PAKT
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REGULAMIN WYNAGRADZANIA PROJEKTOWEGO

SPOSÓB IMPLEMENTACJI
Zasady określające dodatek projektowy:
• powinny być określone w regulaminach instytucji i oparte na obiektywnych kryteriach
• z regulaminu powinna wynikać wysokość dodatku, która w związku z udziałem w projekcie
należy się konkretnemu pracownikowi
• regulamin powinien dotyczyć grupy projektów (np. finansowanych z zewnętrznych źródeł),

włączając projekty krajowe, nie odnosić się tylko do projektów HE, czy też finansowanych
ze źródeł międzynarodowych
• określone w regulaminie zasady powinny mieć odzwierciedlenie w praktyce instytucji
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DZIAŁANIA MEiN
• ogłoszenie przykładowych zapisów, które powinny się znależć w regulaminach instytucji –
w ramach instrumentu PAKT, czyli Premia dla AKTywnych
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pakt-czyli-premia-dla-aktywych

• konsultacje i otrzymanie potwierdzenia prawidłowości systemu z KE
• konsultacje z agencjami finansującymi badania w celu ujednolicenia zasad
kwalifikowalności kosztów w projektach krajowych
• zakończenie „Premii na Horyzoncie”
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Dziękujemy za uwagę
kpk@ncbr.gov.pl

www.kpk.gov.pl

