Jak odnaleźć swoje miejsce w Programie Horyzont 2020?
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Po co składać projekty?

Bezpośrednie zyski naukowca:

• dodatkowe wynagrodzenia (PnH)
• rozwój kariery naukowej
• publikacje
• wyjazdy
• przyjazdy
• ochrona patentowa
• komercjalizacja

Po co składać projekty?

Bezpośrednie zyski instytucji:
• Pokrycie dodatkowych kosztów
• osobowych
• publikacje
• wyjazdy, przyjazdy
• aparatura
• ochrona patentowa
• Komercjalizacja

• Realizacja zadań podnoszących ocenę parametryczną i subwencję
• Pokrycie kosztów stałych (wynagrodzenia refundacja) lepszy wynik finansowy jednostki
• Koszty pośrednie (zwykle 20%-30%) -> j.w.
Dodatkowe korzyści - promocja jednostki, szansa na kolejne projekty, prestiż

Premia na Horyzoncie 2
Program przeznaczony jest dla jednostek naukowych, które mają podpisaną umowę na realizację
projektu w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom.
Dziedziny - wszystkie priorytety i cele szczegółowe programów Horyzont 2020 oraz Euratom,
z wyłączeniem projektów w ramach instrumentu „Teaming of excellent research institutions and low
performing RDI regions”.
Środki finansowe na dodatki do wynagrodzeń:
• 20% wysokości finansowania projektu ze środków UE przypadającego na wnioskodawcę
w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków UE w części przypadającej na
wnioskodawcę wynosi do 1 mln euro,
• 25% wysokości finansowania projektu ze środków UE przypadającego na wnioskodawcę
w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków UE w części przypadającej na
wnioskodawcę przekracza 1 mln euro,
• dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków UE przypadającego na wnioskodawcę
w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest
jednostką naukową, w której jest realizowany grant ERC.
http://www.bip.nauka.gov.pl/przedsiewziecie-premia-na-horyzoncie-2/

Granty na granty – promocja jakości III
Wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
w celu zwiększenia efektywności ubiegania się o granty
finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej na realizację projektów w ramach programów
badawczych
Unii
Europejskiej
i
zaangażowania
pracowników tych podmiotów w opracowywanie wysokiej
jakości wniosków o przyznanie tych grantów, zwanych dalej
„wnioskami projektowymi”.
Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest złożenie przez
wnioskodawcę wniosku projektowego na wezwanie
konkursowe Komisji Europejskiej, zwanej dalej „KE”,
innego podmiotu przez nią upoważnionego albo
Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (European
Research Council), zwanej dalej „ERC”, opublikowane na
stronie internetowej pod adresem:
ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/home
http://www.bip.nauka.gov.pl/granty-na-granty-promocja-jakosci-iii/

Horyzont 2020
• Największy program badawczy w dziedzinie rozwoju badańi 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
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Upowszechnianie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa
Nauka z udziałem i dla społeczeństwa
Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC)
Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Euratom (2014- 2020)
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Akcje Marii Skłodowskiej-Curie
Zapewnienie naukowcom doskonałego szkolenia i możliwości rozwoju kariery

•

Innovative stage researchers (ITN)

•

Research Innovation Staff Exchange (RISE)

•

Individual Fellowship (IF)

Innovative Training Networks (ITN)
4 letnie projekty składane przez konsorcja z min. 3 uczestników z 3 różnych krajów na szkolenia
młodych, kreatywnych i przedsiębiorczych naukowców (stypendia 3-36 miesięcy) w dowolnej
tematyce.
Szkolenie młodych naukowców
• Wsparcie mobilności międzynarodowej, międzysektorowej, interdyscyplinarnej
• Nabycie umiejętności łączenia sektora nauki i przemysłu
• Jasne procedury rekrutacyjne i atrakcyjne warunki zatrudnienia gwarantowane zapisami
„Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” i „Europejskiej Karty
Naukowca”
• Doskonałość kształcenia młodych naukowców
Otwarcie konkursu 12/10/2019
Zamknięcie konkursu 09/01/2020
PLUS „z automatu” Premia na Horyzoncie 20-35% wartości dofinansowania przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń
osób zaangażowanych w realizację projektu
To dofinansowanie traktowane jest dodatkowo jak kolejny grant krajowy!!!

Research Innovation Staff Exchange (RISE)
Projekty dotyczące międzynarodowej i międzysektorowej współpracy opartej na wymianie
wiedzy i doświadczeń w projekcie badawczym realizowany poprzez wymianę pracowników
naukowych, administracyjnych, technicznych i kadry zarządzającej (1 do 12 m-cy max 540
osobomiesięcy)
 3 letnie projekty składane przez konsorcja z min. 3 różnych krajów (w tym min. 2
z krajów MS/AC).
 Jeżeli wszyscy z jednego sektora to wymagany min. 1 uczestnik z kraju trzeciego.
 Brak finansowania wymiany między instytucjami pozaeuropejskimi lub w ramach tego
samego kraju UE czy stowarzyszonego.
 W UE i AC finansowanie tylko oddelegowań międzysektorowych.
Otwarcie konkursu 05/12/2019
Zamknięcie konkursu 07/04/2020
PLUS „z automatu” Premia na Horyzoncie 20-35% wartości dofinansowania przeznaczone na dodatki
do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu

Individual Fellowship (IF)
Rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców; stworzenie
możliwości zdobywania nowej wiedzy, pracy w projektach na terenie lub poza Europą,
powrót do kariery naukowej np. po urodzeniu dziecka lub powrót do Europy np. po pracy w
USA.
Typy grantów:
• European Fellowship: 12-24 m-cy w kraju MS lub AC
• Global Fellowship: 12-24 m-cy
w kraju trzecim + faza powrotna 12 m-cy
w kraju MS lub AC.
Otwarcie konkursu 11/04/2019
Zamknięcie konkursu 11/09/2019

Individual Fellowship (IF)

Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach

Naukowiec – min 4 lata
doświadczenia
badawczego lub tytuł dr

Supervisor

PLUS „z automatu” Premia na Horyzoncie 20-35% wartości dofinansowania przeznaczone na dodatki
do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu

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

Cykl życia projektu

Pomysł, cel

Odnalezienie
konkursu,
dokumentacja

Tworzenie
konsorcjum

Rejestracja
SEDIA

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

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Główne elementy Programu Horyzont Europa
• Podniesienie poziomu nauki i technologii w UE poprzez zwiększenie inwestycji w wysoko
wykwalifikowanych pracowników i przełomowe badania naukowe;
• wspieranie konkurencyjności przemysłowej UE i jej osiągnięć w zakresie innowacji,
a zwłaszcza wspieranie innowacji sprzyjających tworzeniu nowych rynków za pośrednictwem
Europejskiej Rady ds. Innowacji i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii;
• realizacja priorytetów strategicznych UE, takich jak porozumienie paryskie w sprawie zmian
klimatu, oraz stawianie czoła globalnym wyzwaniom, które wpływają na jakość naszego życia.

Źródło: publikacja KE „Horizon Europe : EU funding for research and innovation 2021-2027”

Na kolejny okres- Horyzont Europa

Źródło: publikacja KE „Horizon Europe : EU funding for research and innovation 2021-2027”

Pomóż Komisji Europejskiej kształtować misje Horyzontu Europa – zostań ekspertem Rad Misji
KE szuka ekspertów, którzy będą jej doradzać w kształtowaniu misji tzw. Mission Boards programu Horyzontu
Europa.
Konkurs dotyczy członków grup eksperckich komisji:
• Rada Misji ds. adaptacji do zmian klimatu, w tym transformacji społecznej,
• Rada Misji ds. nowotworów,
• Rada Misji ds. zdrowych oceanów, mórz, wód przybrzeżnych i śródlądowych,
• Rada Misji ds. dla neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast,
• Rada Misji ds. zdrowej gleby i żywności.
Zadaniem ekspertów będzie wspieranie Komisji w przygotowywaniu wniosków ustawodawczych lub innych inicjatyw politycznych oraz doradztwo
w poszczególnych obszarach m.in. identyfikacja i projektowanie misji w odpowiednim obszarze;; działania dostosowawcze lub rozwiązanie umowy,
w stosownych przypadkach, oparte na ocenach realizacji zgodnie z określonymi celami misji; wybór niezależnych ekspertów oceniających i kryteria oceny
oraz ich waga; warunki ramowe, które pomagają osiągnąć cele misji; koordynacja polityki między odpowiednimi podmiotami na różnych poziomach,
w szczególności w odniesieniu do synergii z innymi politykami Unii; kluczowe wskaźniki efektywności.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 11 czerwca 2019 r.
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