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Idealne wnioski nie istnieją, ale…

KE szuka: doskonałych, dobrze napisanych wniosków 

• Składane przez zmotywowane zespoły pasjonatów

• Celujące w rezultaty i chcące dokonać zmiany

• Dobry pomysł – przyjemność pracy, jeżeli nie 
myślisz globalnie, to Horyzont nie jest dla ciebie

7.PR
H2020

HE

Horizon Europe is an impact focused programme



Strategia na horyzoncie
Inicjowanie 

projektów jako 
koordynator

Projekty w 
konsorcjach 

międzynarodowych 
jako partner

Granty indywidualne, 
mobilnościowe, CSA

Projekty międzynarodowe : COST, 
Erasmus, LIFE, itp.

Finansowanie krajowe projektów 
międzynarodowych

Projekty krajowe 

Staże, wydarzenia, publikacje, praca w projektach

Horyzont Europa



Widoczność, informacja, kontakt

Bazy  branżowe, 
media 

społecznościowe, 
wydarzenia 
tematyczne, 

spotkania brokerskie

Instytucje wsparcia (sieć KPK, 
RPK, EEN, Europe Direct,  BSP, 

PolSca itp.) 

Organizacje, 
stowarzyszenia 

branżowe



Media

Wspólnoty 
regionalne/

lokalne

Szkoły/Ucz
elnie

Biznes

NGO/org 
pożytku 

publiczneg
o

Społeczeńs
two

Polityka



Struktura wniosku Horyzont Europa

Część B1-B3

Schemat 
finansowania

Limit stron 
H2020/HE

RIA/IA 70/ 45

CSA 50/30

FET (Pathfinder
Transition/Challenge
s)PROACTIVE

30/25

FET (Pathfinder) 
OPEN

15/17

Część A Część B dodatkowe 
formularze



Nowości

• Jaśniejsze zdefiniowanie spodziewanych rezultatów w Programach Pracy, czytelniejsze i 
bardziej „user-friendly”, „as simple as possible”, zmniejszone limity stron

• „Targeted impacts” na poziomie wezwania konkursowego lub grupy tematów, „expected
outcomes” na poziomie tematu

• Zachęta do raportowania rozpowszechniania i wykorzystania (D&E) ponad ramy czasowe 
projektu – Horizon Results Platform, Horizon Impact Award and Innovation Radar

• Szyte na miarę usługi wsparcia D&E – Horizon Results Booster

• Wyniki, które KE może wykorzystać do tworzenia polityki

• Moduły „human-led AI”, zautomatyzowanie raportowanie, integracja danych

• Obowiązkowy Gender Equality Plan

• Uspójniona umowa grantowa (corporate model grant agreemnt), stawka dzienna 
kosztów osobowych



Kluczowe ścieżki oddziaływania – Key impact pathways

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/ec_rtd_he-presentation_062019_en.pdf

Impakt trzeba zademonstrować  i zakomunikować

Publikacje

Rezultaty wpisujące się w politykę

Liczba miejsc pracy bieżących, 
stworzonych

Szkolenia, kwalifikacje, płace

Wyniki projektów w repozytoriach

IPR, nowe biznesy

Publikacje

Szkolenia, kwalifikacje, płace

Rezultaty wpisujące się w misje

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/ec_rtd_he-presentation_062019_en.pdf




Destination 1 –Staying healthy in a rapidly changing society

Expected impacts: Proposals for topics under this destination should set out a credible pathway to contributing to staying healthy 
in a rapidly changing society, and more specifically to one or several of the following impacts: (…)

Action type: RIA 

Topic: Towards  a  molecular  and  neurobiological understanding  of  mental  health  
and  mental  illness  for  the  benefit  of  citizens  and patients

Expected Outcome: This topic aims at supporting activities that are enabling or contributing to one or several 
impacts of destination 1 “Staying healthy in a rapidly changing society”. To that end, proposals under this topic 
should aim for delivering results that are directed, tailored towards and contributing to one or several of the 
following expected outcomes:

• Researchers, health care professionals and developers of medical interventions have a much better understanding 
of how genetic, epigenetic and environmental risk and resilience factors interact to drive or prevent the transition 
from mental health to mental illness throughout the life course. Developers of medical interventions make use of 
this understanding to develop novel classes of medications and non-pharmaceutical interventions for the 
prevention and treatment of mental illnesses (including relapse prevention). (…)

Scope: Mental illnesses represent a huge and growing burden for Europe, both at individual and societal level. There is an 
enormous stigma and they often remain undetected as diagnoses largely depend on symptom-based criteria without any biological 
markers linked to causative mechanisms. Currently available medications are primarily used by trial and error (rather than in a 
targeted and personalised manner) and they are all very similar in their mechanisms of action with rather little breakthrough 
innovation in the last few decades. (…)

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-
register/screen/meetings/consult?lang=en&meetingId=24378&fromExpertGroups=false

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/meetings/consult?lang=en&meetingId=24378&fromExpertGroups=false


Pakiet wideningowy
Teaming 
 dla instytucji, które planują powołanie 

nowych lub unowocześnienie istniejących 
Centrów Doskonałości

 wzmocnienie lokalnego i krajowego 
ekosystemu B+R poprzez powołanie lub 
rozwój nowoczesnej instytucji B+R, 
w ramach której realizowane będą badania 
naukowe i prace innowacyjne na światowym 
poziomie

 Mocne partnerstwa

Twinning 
 Dla instytucji, które 

wspólnie z wiodącymi 

instytucjami europejskimi 

chcą rozwijać swój 

potencjał badawczo-

innowacyjny. 

 Nowość: możliwość 

realizacji i finansowania 

badań 30% budżetu

ERA Chairs
 Wsparcie tworzenia badań i 

innowacji w instytucji

 Zatrudnienie wybitnego 

naukowca/managera badań 

i stworzenie zespołu 

badawczego

 Zmiany strukturalne w 

organizacji

+ COST: European Cooperation in Science and Technology, 

badania podstawowe

+NCP Network

+Stypendia MSCA – ERA Fellowships

+Excellence Hubs, Hop –on (2022r.) i więcej



https://europa.eu/!qF89nU

https://ec.europa.eu/research-and-
innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-
days

https://europa.eu/!qF89nU
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days


KONTAKT

Agnieszka Wyżgolik
Specjalista ds. projektów 
międzynarodowych 

Phone

+48 32 237 19 98
+48 32 237 20 92

E-mail

rpk@polsl.pl
agnieszka.wyzgolik@polsl.pl

Follow us:

rpk.polsl.pl
facebook.com/rpk.politechnika.slaska


