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

https://www.facebook.com/Krajowy-Punkt-Kontaktowy-Program%C3%B3w-Badawczych-UE-408143559349465/
http://www.youtube.com/user/kpkpbue
https://www.linkedin.com/company/405781?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:405781,idx:2-1-3,tarId:1447691762474,tas:national contact point
https://twitter.com/kpk_pl


• KPK do PR Horyzont 2020&Euratom-Fission
- Eksperci do Komitetów Programowych H2020

- NCPs w 22 obszarach H2020

• Koordynator Sieci KPK & EURAXESS 

• Współpraca z EEN i BPK

• Blisko środowiska naukowego i przemy-

słowego

KPK

http://6pr.kpk.gov.pl/index.html
http://5pr.kpk.gov.pl/home.htm


Tematy

 H2020 w pigułce

 Gdzie jesteśmy?

 Zaangażowanie polskich instytucji w H2020

Wspólna strategia długofalowa i wspólne 

działania 

 Jak lepiej wykorzystać środki Programów 

Ramowych UE?

Wsparcie KPK

 Aktualne konkursy w H2020



Horyzont 2020 w pigułce

 Program Ramowy na rzecz badań i innowacji 

implementowany bezpośrednio przez KE;

 Program odpowiada na zał. Strategii Europa 2020;

 Budżet to 77 mld euro dla badań i innowacji;

 Wsparcie dla projektów na każdym etapie gotowości 

technologicznej (od pomysłu do rynku);

 MŚP jednym z beneficjentów priorytetowych;

 Programy Pracy definiowane przez duży przemysł.



Struktura programu Horyzont 2020

podejście bottom-up i top-down
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Horyzont 2020 – Poziomy gotowości 

technologicznej



MSCA
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Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju i 

korzystania z kapitału intelektualnego Europy celem 

kreowania umiejętności, wiedzy i innowacji.

Rozwój POTENCJAŁU LUDZKIEGO instytucji  

Rozwój KARIERY indywidualnego naukowca 



Kategorie MSCA w H2020 (2014-2020) 

• Innovative Training Networks
4-letnie międzynarodowe, interdyscyplinarne, 
międzysektorowe programy badawczo-szkoleniowe dla 
doktorantów zatrudnianych do 3 lat

ITN

• Research & Innovative Staff Exchange

• 4-letnie projekty na wymianę pracowników pomiędzy 
partnerami:  międzysektorową i/lub z krajami spoza Europy

RISE

• Co-funding of regional, national programmes

• 5-letnie projekty na studia doktoranckie i programy grantowe 
dla indywidualnych doświadczonych naukowców 

COUND

• Researchers’ Night

• Promocja zawodu naukowca w Europie, we wrześniu każdego 
roku. Udział w jednorocznych lub 2-letnich projektach. 

NIGHT

• Individual Fellowships

• Indywidualne granty dla doświadczonych naukowców 
realizowane w Europie lub poza nią (od 12 do 36 miesięcy) 

IF

6.162 mld €



Dlaczego warto aplikować w Horyzoncie 2020?

 wsparcie ze strony KE nie jest pomocą publiczną;

 wysoki poziom dofinansowania realizowanych 

projektów (70 – 100%);

 dostęp do najnowszych rozwiązań i wyników badań 

na świecie w danym sektorze;

 wzrost rozpoznawalności i prestiż w kraju i za granicą;

 sieć kontaktów i budowa marki za granicą;



 Ocena śródokresowa Programu

 Konsultacje publiczne (do 15 stycznia)

 Konferencja Performance and further simplification (luty)

 Konferencja Interim evaluation (kwiecień)

 Konferencja Shaping our future – Lamy (lipiec)

 Zmiana zasad wynagradzania

 Przygotowania WP 2018-2020

 Jesienna akcja informacyjno-szkoleniowa

 Przygotowania do 9. Programu Ramowego UE

Półmetek Horyzontu 2020



• Duże zainteresowanie H2020 i wysoka nadsubskrypcja

SR - 14,3% (EU15 – 14,9%; EU13 – 11,8%)

• Duża złożoność programu i wielość różnych instrumentów 

i systemów finansowania

• Istotna orientacja na innowacje i wdrażanie ich na rynek -

większe zaangażowanie przemysłu, w tym MŚP

• Znacząca geograficzna / instytucjonalna koncentracja 

uczestników

Podsumowanie 

PR Horyzont 2020



Polskie uczestnictwo 

w PR Horyzont 2020
(e-Corda, po 358 konkursach)





88,0
%

4,7
%

7,2
%

82,6
%

8,6%

8,8%

EU15

EU13

Other

Udział w dofinansowaniu Udział w liczbie 

uczestnictw

EU13 
25% obszaru, 21% mieszkańców 

11% naukowców, 11% doktorantów

8% PKB, ostatnie 10 lat wzrost GERD o 151% (EU15 tylko 37%)



Dofinansowanie 

KE [M€]

% udział w 

budżecie 

H2020

510,3 1,94%

456,3 1,73%

283,3 1,08%

264,1 1,00%

224,4 0,85%

219,0 0,83%

212,9 0,81%

147,9 0,56%

138,6 0,53%

136,2 0,52%

2 592,9 9,85%

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DEINVESTIGACIONES CIENTIFICAS

COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES

The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Oxford

The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

University College London

IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE

KOBENHAVNS UNIVERSITET

TOP 10 beneficjentów

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 

E.V.







Polska w H2020 - typy organizacji

HES - Higher or secondary education PRC - Private for profit (excluding education) 

PUB - Public body (excluding research and education) REC - Research organisations

OTH - Other
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Liczba 

uczestników

Liczba 

uczestnictw

Liczba 

koordynacji

Liczba 

projektów

Uzyskane 

dofinansowanie KE 

[mln €]

446 1015 148 751 237 772 378 €
67 291 43 253 68 262 284 €

39 61 7 45 12 755 491 €

209 288 58 243 67 268 512 €
36 95 11 91 22 539 513 €

94 280 29 269 66 946 578 €

133 163 55 149 41 280 933 €

PUB

REC

w tym MŚP

Udział wg typu organizacji

Uczestnictwo w projektach, w tym:
HES

OTH

PRC





MSCA: zaakceptowane projekty
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WSZYSCY POLSKA % 

aplikacje  

uczestnicy
71 939 936 1,3%

projekty

uczestnicy 
9 588 114 1,2%

koordynacja 4 424 36 0,81%

budżet w  € 2 206 494 687 28 318  273    1,28%
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budżet PL: budżet %

COFUND 229,6 12,0 5,2%

ITN 1 099,7 8,5 0,77%

RISE 217,5 4,4 2,04%

IF 643,7 2,3 0,36%

NIGHT 15,9 1,0 6,19%

1 099,7 

217,5 
151,8 

643,7 

15,9 8,5 4,4 12,0 2,3 1,0 
0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1 000,0

1 200,0

ITN RISE COFUND IF NIGHT

MSCA: budżet w mln €

ALL: budżet mln PL: budżet mln



Polskie instytucje w MSCA: uczestnictwo i koordynacja
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uczelnie PAN instytuty adm. publiczna firmy inne

ITN RISE COFUND IF NIGHT

ITN RISE COFUND IF NIGHT suma

uczelnie 18/2 20/5 1/1 8/8 23/3 70/19

instytuty PAN 5/0 7/3 2/2 6/6 6/2 26/13

instytuty badawcze 1/0 2/0 0 1/1 0 4/1

adm. publiczna 0 0 1/1 0 2/1 3/2

firmy 3/0 2/0 0 0 0 5/0

inne (np. NGO) 0 5/0 0 1/1 0 6/1
suma

27/2 36/8 4/4 16/16 31/6 114/36



0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Poland

Bulgaria

Slovakia

Romania

Czech Republic

EU-13

Lithuania

Hungary

France

Germany

Latvia

Finland

Croatia

Austria

EU28

Sweden

Portugal

United Kingdom

Estonia

Italy

Greece

Malta

Luxembourg

Spain

Denmark

Belgium

Slovenia

Netherlands

Ireland

Cyprus

MSCA: Liczba złożonych aplikacji na 10 000 naukowców 



SEWP: EC contribution by action [M Euro]
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SEWP: EC contribution [M Euro]
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193,58

150,54

16,97
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States

Other

29,25
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Udział regionów w H2020



Poland in Horizon 2020 – collaborative links



 Ocena śródokresowa PR Horyzont 2020

• Seminarium eksperckie: „Interim evaluation of Horizon 2020 – Polish 

perspective”, 2016

• Konferencja “Horyzont 2020 - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy -

możliwości i wyzwania dla Polski”, 2016

• Polski ekspert w HLG

• Konsultacje publiczne do 15.01.2017 - 120 opinii z Polski

 Polish Position Paper on Future Framework Programme -

EU support for scientific, technological and social 

development

• Dwa Seminaria eksperckie, 2015/2016

• Prezentacja Stanowiska w Brukseli, 25.04.2017 r.

 Przygotowanie WP 2018-2020 do Horyzontu 2020

• Powołanie i współpraca z grupami referencyjnymi, 2016/2017

Wspólne działania (1):

Sieć KPK-PAN-KRASP-RGIB-KRAB



• Contribution to sustainable development of ERA - “Excellence” 

and “effective and open participation model for all”

• Securing Europe’s global competitiveness

 increased budget for ambitious R&I agenda

 possible only when using excellence and full intellectual capital of 

all EU countries in collaboration with non-EU partners

 contribution to a single EU market for research and innovation 

through increasing market up-take of innovations across all 

European regions

 stronger regional dimension and synergy with regional support 

to R&I, including through the regional smart specialization 

strategies. 

Strategic approach



Widening instruments

New Widening Package based on the experiences of FP7 RegPot
instrument and impact of existing Widening schemes.

Widening package should facilitate better utilisation of excellent 
modern research infrastructures build through ESIF and market 
uptake of new technologies. 

New Widening instruments integrated in all parts of FP9:
measures to encourage inclusion of new partners and enhance 

sustainable development of ERA 

 introduction of impact requirements in calls  - “integration of participation 
across all EU regions is highly encouraged in market take-up and 
demonstrating activities…”) 

while keeping the ‘excellence’ as a pre-condition, obligatory additional 
evaluation criteria should include the size of the budget dedicated to 
Widening countries 

 top-up calls for inclusion additional Widening partners

 targeted mobility schemes focused on sustainable development of ERA 
(in order to improve brain circulation (academia-industry). 



 Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP

 Współpraca z Biurem Doskonałości Naukowej PAN

 Wkłady do stanowisk dotyczących H2020/9PR (CESAER)

 Development of national innovation ecosystem - KIC/EIT model –

synergy of structural/national funds (wrzesień)

 PW – XIV Sympozjum KRAB – ERC, MSCA (grudzień)

 Forum Rektorów i Infoday/ BE H2020 w Kijowie (kwiecień)

 P. Opolska i Fraunhofer - Seminarium  (maj)

 IGHZ – XV Sympozjum KRAB – CD, projekty REGPOT (grudzień)

 UJ i The Guild - Widening Participation and Structural Funds

(czerwiec)

Wspólne działania (2):

Sieć KPK-PAN-KRASP-RGIB-KRAB
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Cel:

Koordynacja działań, stworzenie krajowego ekosystemu 

innowacji kompatybilnego z systemem UE i wykorzystanie synergii 

pomiędzy programami krajowymi i H2020. 

Włączenie przedstawiciela KPK do: 

- GR na rzecz Efektywnego wykorzystania funduszy 

europejskich (wkład do SOR) 

- Forum ds. uproszczeń 

- jako obserwatora do Komitetu Monitorującego POIR

- Podkomitetu ds. koordynacji EFSI i programów 

horyzontalnych

Współpraca na poziomie centralnym 



 fewer investment in research and development 

(personnel, infrastructures)

 less efficient R&D systems (policy)

 closed networks

 brain drain and less attractive environment for 

researchers and innovators

OUTCOMES OF 
THE SPREADING EXCELLENCE AND CROSSING THE INNOVATION 

DIVIDE CONFERENCE - SECID
23 NOVEMBER 2016, BRUSSELS

KEY REASONS FOR THE INNOVATION DIVIDE:



 small motivation to participate in Horizon 2020 programme, 

since ESIF are more attractive and easier for participants;

 low participation of EU13 in ERA-NET Cofund actions;

 lack of experienced workforce, flexibility and post docs 

positions;

 lack of interest in science which can result in a loss of 

interest in science at all levels including political;

 lack of clearer definition of scientific excellence;

 absence of attractive environment and support services for 

researchers;

 weak synergies between Horizon 2020 and ESIF.

SECID
OTHER REASONS FOR THE INNOVATION DIVIDE:



1. Institutional reforms at universities and research organisations

which will support effective communication across departments,

better cooperation with international partners and open 

recruitment. Internal changes should also help make the

institutions and universities attractive place for young 

researchers and scientists.

2. Bigger activity of universities and institutions in the Member 

States and in the regions which also covers better 

communication and cooperation among local institutions and 

universities, industry and SMEs within the region. For this 

purpose an introduction of better integrated strategies would be 

useful.

SECID - SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT

REFORMS



1.Investment in young people and talents and offering younger ersearchers a realistic 

prospect for making a career at home.

2.Better support for those researchers coming back from mobility.

3.Creating a “toolbox” of best practices and sharing “know-how”. This can be done by 

following the best practices existing in successful institutions.

4.Better support universities especially in Central Europe with regards to best practices 

such as research career development, gender initiatives and trainings (model to follow –

CELSA).

5.Better networking of each universities and institutions and better supporting of mobility, 

mainly though:

5.1 Active participation in different European networks and umbrella organizations.

5.2 Short term scientific missions which will be beneficial both to hosting organization 

and visiting researcher.

5.3 Participation in international conferences since they provide the option of interacting 

with different networks.

5.4 Preparation of “Welcome packages” for newly starting PhD students which can help 

them to better orientate not only in local conditions and internal strategies of the 

institution but also in funding opportunities.

SECID - SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT

BRAIN CIRCULATION AND ATTRACTING TALENTS



1. Introduction of trainings and courses not only for 

researchers but also for administrative staff .

2. Better institutional support for researchers in term of 

preparation of projects.

SECID - SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT

INVESTMENT IN EXCELLENCE



1. Introduction of special postdoctoral funding schemes which could 

attract the researchers of a high quality. Such a scheme could be, 

for example a programme for duration of 3+1 years, which would 

give researchers a bigger certainty and therefore a greater incentive 

to stay in the country.

2. Better use of existing schemes, such a MCSA Co-funds.

SECID - SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT

BUDGET AND REMUNERATION
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H2020 Uczelnia PL ICL

Typ 

projektu

Liczba 

uczestnictw 

we 

wnioskach 

Liczba 

uczestnictw 

w 

projektach

Wsp. 

Sukcesu

Dofinansowanie 

KE

Liczba 

uczestnictw 

we 

wnioskach 

Liczba 

uczestnictw 

w projektach

Wsp. 

Sukcesu

Dofinansowanie 

KE

ERC 47 5 10,64% 5 479 375 € 186 33 17,74% 44 536 912 €

MSCA 83 9 10,84% 2 022 924 € 664 107 16,11% 27 988 502 €

RIA 132 11 8,33% 2 505 669 € 599 76 12,69% 60 814 314 €

IA 2 1 50,00% 544 125 € 71 11 15,49% 7 069 013 €

Inne 53 9 16,98% 2 074 551 € 305 18 5,90% 9 264 848 €

Razem: 317 35 11,04% 12 626 644 € 1825 245 13,42% 149 673 589 €



39
ERC-grants
(as of 24.3.17)

67
projects in 

Horizon 2020

ca. 275
projects in EU framework programs 
(as of 24.3.17)

EU-financed projects

7/10/2017 AIHB june 2017 42



First: positive experiences at all levels

1. Rector of the University of Oslo

2. Deans and their Faculties

3. Departments and Units 

+

Collaboration with Norwegian Research 

Council (NRC)

At last, some concerns

437/10/2017 AIHB june 2017



1. Rector

• Active and thereby motivating; e.g writes blogs, 

attends meetings, informs and reinforces initatives for 

EU funding /projects

• Collects StakeHolder view points to EU

• Ambitions stated in our strategy – demand to reach

goal at all levels; excellence, quality, openeness. ess

• Central EU-office: a helpdesk for information

regarding EU funding, negotiating contracts, juridical-

and financial assistance when running projects

(reporting/audits), arranging H2020 meetings for all 

447/10/2017 AIHB june 2017



2. Dean and Faculty

• Arrange «site-visits» to Brussels for potential

applicants

• Builds competence in ERC/H2020 in the

administration

• Runs the research administrative network at the

faculty (FANE - all departments represented); 

competence transferance

• Distributes «PES» money (project establisment

support): minor NRC funding to give applicants

assistance in developing a grant proposal

457/10/2017 AIHB june 2017



3. Department and unit - PSI

• One senior advisor dedicated to:

– develop expertise, links, info, collect drafts of

proposals, give advice on content and format, 

review/advice applications

– Arrange seminars and work shops for developing

proposals, roadmap for developing CV/career

• Arr.«Mock» interviews for stage II applicants

• Hire private consultants for propsal writing

– Stimulate to «One day meetings» with potential

partners from other countries, networking to 

identify potential partners

467/10/2017 AIHB june 2017



3. Department and unit – PSI  cont..

• 2 advisors and 2 senior consultants dedicated to:

– Run projects; day-to day administration

(e.g hour lists, paperwork, financial

reporting/project controller at faculty level, 

arrange seminars, meetings,..

– Assist with contracts, IPO, publications

– Arrange meetings with experts from the

NL/other countries

– PI training.
477/10/2017 AIHB june 2017



And of course: National collaboration

with NRC

• Keeping close contact with the NCPs and PC

• Arr. «Impact» seminar, «SME» seminar, 

«Challenge seminar», «How to write a 

H2020 proposal» and so on

• A rejected proposal to the NRC can be 

developed to a H2020 proposal and vice 

versa

• ConductBilateral EEA: European Economic

Association network for finding partners:
487/10/2017 AIHB june 2017



Then, so much good, but what can be 

better?  Concerns

• We need to be more proactive and tell 

Brussels more about us and our R& I

• We need to stimulate for a higher proportion

of the staff to apply: we have 2 stars out of

80 professors and 1/3 of staff writes

proposals

• Carrots when writing up external applications

• «Mind you,Anne,I will never apply to H2020» …
497/10/2017 AIHB june 2017



Horisont 2020

In Sum :

• Inspire your staff and be attentive

• Reward for trying

• Comfort  refusals, and never give up: “I could 

repaper my office with rejections”  KennetH Hugdahl, 2 

times Advanced Grants winner

• Build competence in applications to EU in the 

basic unit.

• THANK YOU FOR YOUR ATTENTION! 

507/10/2017 AIHB june 2017



Wsparcie KPK
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Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE

Dni Informacyjne, 
szkolenia, warsztaty, 
webinaria, strona www

Konsultacje telefoniczne, 
indywidualne, mailowe 
na etapie aplikowania i 
realizacji projektów

pre-screening wniosków 
przed wysłaniem do KE

pomoc dla naukowców z 
zagranicy w kwestiach 
prawno-administracyjnych 
EURAXESS

Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego

Premia na Horyzoncie dla 
wszystkich typów  MSCA, 
w tym IF

dofinansowanie 
wyjazdów w projektach 
RISE

dofinansowanie 
projektów COFUND

Granty  na granty –
wsparcie dla 
koordynatorów i liderów 
WP.



Activities of NCP-PL in 2016 (1)

- 28 infodays, including 11 infodays in the regions (1440 participants)

- 43 trainings/workshops, including 25 in the regions (1005 

participants) - financial and legal aspects and preparation of 

proposals (MSCA/ERC/SME instrument/SCs)

- 15 135 individual consultations (personal/phone/e-mail)

- 23 European brokerage events (460 Polish participants)

- 53 mentoring activities

- 170 pre-screenings of proposals

- 50% level of coverage the scientific units with category B

- Level of customer satisfaction - 4,70 (scale 1-5).



Activities of NCP-PL in 2016 (2)

- 88 presentations at 73 external events

- 30 promotional stands at external events

- 140 articles/interviews and communication campaigns in media 

- 3 publications, incl. „Crystal Brussels 2016 – Nominations” and 

promotional materials

- 51 regular editions of NCP Newsletter in Polish (6170 subscribers) 

and regular editions of EURAXESS Newsletter 

- 1st edition of NCP Bulletin in English

- Communication through social media (FB and Twitter)

- NCP Poland’s Crystal Brussels Award 2016



MSCA: szkolenia KPK wiosna 2017

 24 kwietnia: spotkanie adresowane do polskich instytucji biorących

udział w projektach Innovative Training Networks, ale otwarte

również dla wszystkich zainteresowanych, w tym potencjalnych

wnioskodawców – przedstawiciele 24 uczelni

 25 kwietnia: spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych,

dotyczące praw własności intelektualnej i otwartego dostępu w

projektach MSCA – przedstawiciele 12 uczelni

 26 kwietnia: spotkanie adresowane do polskich instytucji, biorących

udział w projektach Research and Innovation Staff Exchange

Scheme, otwarte również dla wszystkich zainteresowanych, w tym

potencjalnych wnioskodawców – przedstawiciele 14 uczelni

 23 maja: szkolenie dla naukowców zainteresowanych dotyczące

pisania wniosków na otwarty konkurs Marie Skłodowska-Curie

Individual Fellowships – przedstawiciele 13 uczelni

55
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Twinning i ERA Chairs

56

DATA DZIAŁANIE MIEJSCE

12.01.2017 InfoDay Twinning Kraków

24.01.2017 InfoDay Twinning_ERA Chairs Warszawa KPK

24.03.2017 Warsztaty Twinning Warszawa KPK

27.03.2017 Warsztaty Twinning Olsztyn

28.03.2017 Warsztaty Twinning Wrocław

21.04.2017 Warsztaty Twinning_ERA Chairs Warszawa ITWL

24.04.2017 Warsztaty ERA Chairs Puławy, Instytut Weterynaryjny

27.04.2017 Warsztaty Twinning_ERA Chairs Częstochowa AJD

24.05.2017 Warsztaty Twinning_ERA Chairs Warszawa SGGW

30.05.2017 Warsztaty Twinning Gdańsk RPK

08.06.2017 Warsztaty ERA Chairs Warszawa KPK

21.06.2017 Warsztaty Twinning Warszawa KPK

04.07.2017 Warsztaty ERA Chairs Warszawa KPK

11.07.2017 Warsztaty Twinning Warszawa KPK



Aktualne konkursy 

w H2020



MSCA: konkursy 2017

ITN (430 mln €)

15.09.2016 – 10.01.2017

RISE (80 mln €)

01.12.2016 – 05.04.2017

IF (248 mln €) – wyjazdowe granty indywidualne

11.04.2017 – 14.09.2017

COFUND (80 mln €) – współfinansowanie

programów grantowych i stypendialnych

05.04.2017 – 28.09.2017
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51%

9%

30%

10%

podział budżetu 2017

ITN RISE IF COFUND

838 mln €



ERC - Otwarty Konkurs 2017: 

Advanced Grants

Dla doświadczonych naukowców o uznanym dorobku 

badawczym

Otwarcie: 16 maja 2017 r.

Zamknięcie: 31 sierpnia 2017 r.

Projekt: do 5 lat, do 2,5 mln €

Możliwość zwiększenia budżetu o 1 mln € w uzasadnionych przypadkach

Polecamy: „Poradniki ERC dla Jak przygotować wniosek do ERC? Poradnik 

„z pierwszej ręki”  (http://www.kpk.gov.pl/?page_id=37066%20.)  

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=37066 


Poszerzanie uczestnictwa:

otwarte konkursy 2017

Twinning
WIDESPREAD-05-2017

Otwarcie naboru – 11.05.2017

Termin ostatecznego zgłaszania 

projektów – 15.11.2017

Wartość projektu – do 1 miliona €

Okres realizacji projektu – do 3 lat

ERA Chairs
WIDESPREAD-03-2017

Otwarcie naboru – 12.04.2017

Termin ostatecznego zgłaszania 

projektów – 15.11.2017

Wartość projektu – do 2,5 miliona €

Okres realizacji projektu – do 5 lat
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Crystal Brussels Award 2018

2018

“Horizon 2020 Conference in Poland”



Innovation Gap
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Today

Innovation Gap

Year 2020

Innovation Gap



Innovation Gap
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Dziś

Innovation Gap

Rok 2020

Innovation Gap

H2020



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY 

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

Anna Wiśniewska

kom. 664 032 124 

anna.wisniewska@kpk.gov.pl

mailto:anna.wisniewska@kpk.gov.pl
https://www.facebook.com/Krajowy-Punkt-Kontaktowy-Program%C3%B3w-Badawczych-UE-408143559349465/
http://www.youtube.com/user/kpkpbue
https://www.linkedin.com/company/405781?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:405781,idx:2-1-3,tarId:1447691762474,tas:national contact point
https://twitter.com/kpk_pl
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Przykłady barier strukturalnych/ systemowych

 Niedofinansowanie – niskie nakłady publiczne i prywatne na B+R;

 Niska liczba personelu B+R (4.2% udział w EU28), niskie wynagrodzenia 

personelu;

 Słaba pozycja PL w międzynarodowych rankingach innowacyjności i pozycji 

uniwersytetów;

 Niski poziom umiędzynarodowienia;

 Brak koordynacji EFSI z H2020

 Konkurencja ze strony programów krajowych w odniesieniu do Horyzontu 

2020 (tematyczna, zasad);

 Brak spójności zasad między H2020 a EFSI;

 Brak zachęt fiskalnych dla inwestycji B+R;

 Niewystarczające ujęcie H2020 w ocenie parametrycznej jednostek;
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Przykłady barier instytucjonalnych/ organizacyjnych

 Niedostateczne umocowanie H2020 w strategii umiędzynarodowienia 

jednostek (dla nauki i przemysłu);

 Często brak profesjonalnych biur wsparcia badań i innowacji;

 Niska aktywność w organizacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych, 

Europejskich Platformach technologicznych, klastrach, itp.

 Brak relacji z wiodącymi graczami w Horyzoncie 2020;

 Brak zachęt dla zespołów realizujących projekty (np. premie, zwolnienie z 

obowiązków dydaktycznych);

 Obciążenia biurokratyczne…
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Przykłady barier indywidualnych/ 

motywacyjnych

 Niskie zarobki i brak motywacji (zasady wynagradzania w 

Horyzoncie 2020 różne od zasad 7. PR);

 Brak zachęt dotyczących podejmowania działań eksperckich czy 

projektowych na szczeblu międzynarodowym;

 Bariera mentalna – lek przed porazką;

 Zbyt duże obciążenia dydaktyczne;

 Brak wsparcia w zakresie przygotowania i realizacji wniosków 

projektowych;

 Brak zrozumienia, że H2020 to nie tylko finanse – to 

międzynarodowy prestiż, dostęp do kontaktów i wiedzy i punkty 

do rankingu.
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Horyzont 2020 – jak zwiększyć polskie 

uczestnictwo – działania krajowe?

 Mobilizacja kapitału publicznego i prywatnego;

 Koordynacja EFSI i H2020;

 Otwarcie się na świat i działania na rzecz umiędzynarodowienia; 

 Zwiększanie aktywności na poziomie europejskim (strategia 

aktywnego włączenia się w tworzenie polityk europejskich i 

przygotowywanie/ ewaluacje PR, gremia europejskie i 

stowarzyszenia,  budowanie relacji z najlepszymi 

podmiotami/klubami/sieciami, aktywny networking; liaison office);

 Kształcenie menedżerów badań i innowacji;

 Zmiana w ocenie parametrycznej jednostek;

 Zachęty fiskalne na inwestycje w B+R;


