
HORYZONT EUROPA 
nowy, ambitny i nastawiony na rezultaty program 

badań międzynarodowych



• Przeciwdziałanie zmianie klimatu (35% celu budżetowego) 
• Pomoc w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju 
• Zwiększenie unijnej konkurencyjności i wzrostu 

gospodarczego 

Przyszłość Europy



I. European Green Deal – Europejski zielony ład

II. Economy that works for people – Gospodarka która służy ludziom

III. Europe fit for Digital Age – Europa na miarę ery cyfrowej

IV. Promoting our European way of life – Promowanie naszego europejskiego 

stylu życia 

V. Stronger Europe in the world – Silniejsza pozycja Europy na świecie

VI. New push for European democracy – Nowy impuls dla Europejskiej 

demokracji

6 priorytetów KE do 2024 roku



Horyzont Europa – struktura programu





MISJE W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I INNOWACJI

Misje maja na celu dostarczyć rozwiązania dla największych wyzwań 

stojących przed Europą i światem.

Mają pozwolić na lepsze powiązanie unijnych badań naukowych i innowacji 

z potrzebami społeczeństwa i obywateli.

Poszczególne misje będą programowane w ramach filaru „Globalne wyzwania i europejska 
konkurencyjność przemysłowa” (w oparciu o wkłady z innych filarów)









Jakie podstawowe warunki musi spełniać wniosek?

 Wniosek projektowy składany przed deadlinem drogą elektroniczną przez
Funding & Tenders Portal;

 Wnioski muszą być kompletne, czytelne, możliwe do wydrukowania oraz 
zawierać plan wykorzystania i upowszechniania wyników, chyba że określono 
inaczej w szczegółowych warunkach konkursu;

 Skład konsorcjum = międzynarodowy wymiar

 przynajmniej 1 jednostka z kraju członkowskiego oraz

 przynajmniej 2 jednostki z innych krajów członkowskich lub 
stowarzyszonych.



Zostań zauważonym

 Uczestnicz w krajowych i międzynarodowych konferencjach, warsztatach, dniach 
informacyjnych, targach oraz pracuj na własną opinię w środowisku krajowym
i międzynarodowym

 Rozmawiaj z uczestnikami spotkań, zadawaj pytania o projekty i zaproś do 
współpracy

 Bądź przygotowany - pomysł na projekt, ciekawy materiał promocyjny

 Nie znikaj po zakończeniu spotkania!

• Bądź widoczny – opublikuj swój profil na tematycznych platformach 
internetowych, bądź aktywny i szukaj partnerów do projektu o zgodnych 
zainteresowaniach.



I znajdź partnera do projektu

• skorzystaj z usług Punktów Kontaktowych - baza KPK zawiera oferty zgłaszane 
przez punkty kontaktowe, głównie z krajów MS i AC,

• zostań ekspertem Komisji Europejskiej,

• Znajdź partnera w konkretnym temacie konkursowym.

https://www.kpk.gov.pl/poszukiwanie-partnerow/poszukiwanie-partnerow-2








Dziękuję za uwagę!


