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Horyzont 2020

• Największy program badawczy w dziedzinie rozwoju badań
i innowacji 2014-2020,
• Budżet 77 mld €
• Główny element Strategii Europa 2020, Unii Innowacji
i Europejskiej Przestrzeni Badawczej, stanowiący odpowiedź na:
- kryzys gospodarczy- inwestycje i wzrost zatrudnienia;
- obawy obywateli- bezpieczeństwa, miejsca pracy, środowisko;
- wzmocnienie pozycji UE w zakresie badań naukowych, innowacji
i technologii.

EUROPA 2020
Inteligentny i zrównoważony wzrost gospodarczy

7 inicjatyw przewodnich
Inteligentny wzrost gospodarczy
•Europejska agenda cyfrowa
•Unia innowacji
•Mobilna młodzież

Trwały wzrost gospodarczy
•Europa efektywnie korzystająca z zasobów
•Polityka przemysłowa w erze globalizacji
Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu
społecznemu
•Program na rzecz nowych umiejętności i
zatrudnienia
•Europejski program walki z ubóstwem

Horyzont 2020

Horyzont 2020 - struktura
Wiodąca
pozycja w
przemyśle

Doskonała
baza
naukowa
•

•
•
•

European Research
Council (ERC)
Infrastruktury
badawcze
Future and Emerging
Technologies (FET)
Akcje Marie
Skłodowska-Curie

Rozwój kariery
naukowej, badania
podstawowe

•
•
•

Technologie
wspomagające
i przemysłowe,
Wsparcie innowacji
w MŚP,
Finansowanie ryzyka
– instrumenty
kapitałowe i dłużne
Przemysł i
innowacje
TRL

Wyzwania
społeczne
•
•
•
•
•
•
•

Zdrowie
Żywność
Transport
Energia
Środowisko
Społeczeństwa
Bezpieczeństwo

Rozwiązywanie
problemów społecznych
poprzez R&I

Upowszechnianie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa

Nauka z udziałem i dla społeczeństwa
Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC)

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Euratom (2014- 2020)

2018-2020 – nowe rozwiązania
Priorytety na lata 2018-2020 to:
• wspieranie
przełomowych
innowacji
tworzących
rynek
(zadanie Europejskiej Rady ds. Innowacji),
• wprowadzenie
ograniczonej
liczby
priorytetów
tematycznych (Niskoemisyjna, odporna na zmianę klimatu przyszłość,
Gospodarka o obiegu zamkniętym, Digitalizacja i przekształcanie
europejskiego sektora przemysłu i usług, Unia bezpieczeństwa, Migracja)
• kontynuacja wpierania badań podstawowych poprzez akcje Marie
Skłodowskiej-Curie oraz ERC,
• pogłębianie współpracy międzynarodowej poprzez projekty przewodnie
• dalsze uproszczenie zasad (pilotażowe wprowadzenie ryczałtowego
finansowania projektów),
• otwarta nauka (europejska chmura dla otwartej nauki).

Kto może brać udział i uzyskać dofinansowanie?
• Kraje Członkowskie
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja,
Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Polska, Portugalia,
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania

• Kraje Stowarzyszone
Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Macedonia, Mołdawia,
Islandia, Izrael, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wyspy Owcze.

• Kraje trzecie
- Developing countries
- Industralised countries and emerging economies
 umowa dwustronna pomiędzy danym krajem a EU
 W ogłoszeniu konkursowym jest zapis, że dany kraj może być finansowany przez EU
 KE uznała, że udział partnera z danego kraju jest niezbędny w projekcie

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Kto może brać udział i uzyskać dofinansowanie?

PODMIOTY:
• MŚP

• Centra badawcze
• Jednostki publiczne
• Przedsiębiorstwa
• Stowarzyszenia i Organizacje międzynarodowe

Schematy finansowania
•

Research & Innovation Action (R&IA)- projekty badawczo- innowacyjne
Działania zmierzające do ustanowienia nowej wiedzy lub zbadania wykonalności nowej
technologii, produktów, procesów, usług lub rozwiązań. Mogą obejmować badania
podstawowe i stosowane, rozwój technologii i integracji, testowania i sprawdzania
poprawności na prototypie na małą skalę w laboratorium lub symulowanym
środowisku.
100% dofinansowania

•

Innovation Action (IA)- projekty innowacyjne
Działania zmierzające do opracowywania planów i systemów lub projektów nowych,
zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Działania mogą
obejmować przygotowywanie prototypów, testowanie, demonstrację, projekty
pilotażowe,
walidację
produktów
na
dużą
skalę
i powielanie rynkowe.
70% dofinansowania (non-profit 100%)

Schematy finansowania
•

Support Action (SA)- projekty wspierające
Działania zmierzające do wsparcia realizacji programu ramowego polityki badawczorozwojowej. Nie obejmują badań. Min. 1 uczestnik w konsorcjum.
100% dofinansowania

•

Fast Track to Innovation (FTI)
Wsparcie działań w zakresie innowacji w ramach filarów Wiodąca pozycja w przemyśle
i Wyzwania społeczne. Działania innowacyjne, obejmujące tworzenie prototypów,
testowanie, demonstrację, przeprowadzenie pilotaży, a także walidację produktów na
dużą skalę - rozwiązania co najmniej TRL 6.

Od 3 do 5 partnerów w projekcie
· co najmniej 2 podmioty prywatne (private for profit) wchodzące w skład konsorcjum liczącego
do 4 partnerów lub 3 podmioty prywatne w konsorcjum składającym się z 5 partnerów.

Rozwiązanie innowacyjne powinno znaleźć się na rynku w ciągu 36 miesięcy od rozpoczęcia
projektu.

70% dofinansowania (non-profit 100%)

TRL -Technology Radiness Level - Stopień gotowości
technologicznej

Cykl życia projektu
Pomysł, cel

Odnalezienie
konkursu,
dokumentacja

Tworzenie
konsorcjum

Rejestracja
w PP

Przygotowanie i
złożenie
wniosku

OCENA WNIOSKU

NIE

TAK

Podpisanie Consortium
Agreement

ok. 8 miesięcy

min. 6 miesięcy

Podpisanie Grant Agreement

Realizacja projektu
Zaliczka

ok. 100% kwoty
przeznaczonej na 1 okres
raportowy

Realizacja
zadań

Raport(y)
okresowe,
płatności
pośrednie

Realizacja
zadań

Raport
końcowy,
płatność
końcowa

W zależności od długości projektu (np.18,24,36 miesięcy) + czas na akceptację raportu
końcowego i płatność

Audyt

Do 2 lat po otrzymaniu ostatecznej płatności

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Dziękuję za uwagę!

