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Oferta programu Horizon 

2020  
z perspektywy MŚP z sektora ICT 

Prelegent: Jan Lisowski 

 
Białystok, 27 czerwca 2014 

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 
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Creating Industrial Leadership and 
Competitive Frameworks 

 Leadership in enabling and industrial 
technologies 

 ICT 

 Nanotech., Materials, Manuf. and 
Processing  

 Biotechnology 

 Space 

 Access to risk finance  

 Innovation in SMEs 

  

Excellence in the Science Base 

 Frontier research (ERC) 

 Future and Emerging Technologies (FET) 

 Skills and career development (Marie Curie) 

 Research infrastructures 

 

Shared objectives and principles  

  

Common rules, toolkit of funding schemes 

Europe 2020 priorities 

European Research Area 

Simplified access 

International cooperation 

Dissemination & knowledge transfer 

EIT 
JRC 

ICT 

ICT 
ICT 
ICT 
ICT 

ICT 

ICT 
ICT 

ICT 

Nauka z udziałem 
społeczeństwa i dla 
społeczeństwa 

Upowszechn.  
doskonałości 

i zapewnianie szerszego 
uczest. 

Tackling Societal Challenges 

 Health, demographic change and 
wellbeing 

 Food security, sustainable agriculture 
and the bio-based economy 

 Secure, clean and efficient energy 

 Smart, green and integrated transport 

 Climate action, resource efficiency and 
raw materials 

 Inclusive, innovative and reflective 
societies  

 Secure Societies 

 

ICT 

Schemat programu Horizon 2020 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.eniac.eu/
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Excellent Science  

• Future and Emerging Technologies (FET) 

• FET Open: fostering novel ideas 

• FET Proactive: nurturing emerging themes and communities 

• FET Flagships: pursuing grand interdisciplinary science and 

technology challenges 

 

• Research infrastructures 

• Developping the European research infrastructure for 2020 and 

beyond 

• Development,deployment and operation of ICT-based e-

infrastructures 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Leadership in Industrial 
Technologies  

• A new generation of components and systems:  

• engineering of advanced embedded and resource efficient 

components and systems 

• Next generation computing:  

• advanced and secure computing systems and technologies, 

including cloud computing 

• Future Internet:  

• software, hardware, infrastructures, technologies and 

services 

• Content technologies and information management:  

• ICT for digital content, cultural and creative industries 

• Advanced interfaces and robots:  

• robotics and smart spaces 

• Micro- and nanoelectronics and photonics:  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Societal Challenges 

1.Health, demographic change and wellbeing 

2.Food security, sustainable agriculture, and forestry, 
marine, maritime and inland water research, and the 
bioeconomy 

3.Secure, clean and efficient energy 

4.Smart, green and integrated transport 

5.Climate action, environment, resource efficiency and raw 
materials 

6.Europe in a changing world – inclusive, innovative and 
reflective societies 

7.Secure societies – protecting freedom and security of 
Europe and its citizens 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Coverage of the full innovation chain 

Basic 

Research 

Technology 

R&D 

Demonstration 
Market 

uptake 

Large scale 

validation 

Prototyping 
Pilots 

Excellent science 

Industrial leadership 

Societal challenges 
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Zasady uczestnictwa 

Jeden zestaw zasad: 

 Przyjmowany dla całego cyklu badawczo-innowacyjnego 

 Obejmujący wszystkie programy i organy je finansujące 

Założenia KE: 

Jeden projekt – jeden poziom finansowania:  

 Do 100% kosztów kwalifikowanych (dla projektów innowacyjnych – do 70%, ale dla 

osób prawnych o charakterze non-profit – do 100%) 

 Koszty pośrednie – stały poziom - 25% kwalifikowanych kosztów bezpośrednich 

Proste kryteria oceny: 

Doskonałość – Wpływ - Implementacja (dla ERC – TYLKO doskonałość) 

Nowe formy finansowania nakierowane na innowacyjność: 

• Przedkomercyjne Zamówienia Publiczne (Pre-Commercial Procurement – PCP)  

• Zamówienia Publiczne na Innowacyjne Rozwiązania (Public Procurement of Innovative 

Solutions - PPI) 

• Nagrody motywacyjne (Inducement Prizes) 

• Szybka Ścieżka do innowacji (Fast Track to Innovation)  

• Dedykowane instrumenty finansowe 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Uproszczone zasady – przykłady: 

Założenia KE : 

 szersza akceptacja zwykłych praktyk księgowych beneficjenta, 

 ryczałt na koszty pośrednie 

 brak wymogu rejestracji czasu pracy dla osób zatrudnionych wyłącznie 

do realizacji projektu 

 granty „output-based” 

 mniej ale lepiej przygotowanych kontroli i audytów –  strategia w 

zakresie audytów nakierowana przede wszystkim na zapobieganie 

nadużyciom 

Horyzont 2020 
zasady uczestnictwa 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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 Projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów 

z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych)  

Utrzymanie generalnych zasad: 

 We wskazanych programach/działaniach/celach projekty składane przez 

indywidualnych naukowców (w 7PR: programy szczegółowe IDEAS 

(ERC) i PEOPLE (MCA), w H2020: cele szczegółowe: ERC, MSCA, SMEs) 

 Projekty finansowane wyłaniane w drodze konkursów ogłaszanych 

przez KE 

 Jakość  projektów oceniana przez niezależnych ekspertów 

 Podstawowe kryteria oceny: Doskonałość – Implementacja – Wpływ  

(dla ERC – TYLKO Doskonałość) 

 Wymiar europejski projektu (European added value) 

Horyzont 2020 
zasady uczestnictwa 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Instrument MŚP 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Zintegrowane działania  
w zakresie wsparcia dla MŚP – cykl innowacji 

Faza 1: Pomysł i ocena 
wykonalności              

MŚP otrzyma środki na 
sprawdzenie stopnia 

naukowej i technicznej 
wykonalności i potencjału 

rynkowego nowego 
pomysłu. Pozytywna ocena 

umożliwi finansowanie 
kolejnej fazy… 

Faza 2: B+R, faza 
demonstracyjna, 

powielenie rynkowe         
Wspierane będą B+R ze 

szczególnym naciskiem na 
działania demonstracyjne 

(testowanie, prototypowanie, 
ocena zwiększonej skali 

(scale-up studies), 
projektowanie, pilotaż w 
zakresie innowacyjnych 

procesów, produktów i usług, 
weryfikacja działania etc.) i 

powielanie rynkowe. 

Faza 3: 
Komercjalizacja    
Ułatwiony dostęp do 
prywatnego kapitału i 

środowiska ułatwiającego 
innowacje                         

Także możliwość  
skorzystania z takich 

działań wspierających jak 
networking, szkolenia, 

mentoring czy doradztwo 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Instrument dla MŚP - Trzy etapy 

Wkład: Idea/Koncept 

  (Biznes plan I- 10 stron) 

 

Działania: 

•Studium wykonalności 

• Ocena ryzyka 

• Prawa własności 

intelektualnej 

• Poszukiwanie partnerów 

• Pilotaż 

 

Rezultat: Biznes plan do 

Fazy II 

~ 6  miesięcy 

Ryczałt: 50 000 € 

Wkład: Biznes plan do 

fazy II + opis działań – 30 

stron 

Działania: 

•Prototyp, testowanie 

•Akcje pilotażowe 

•Miniaturyzacja 

•Skalowanie 

•Replikacja 

• Rezultat: Biznes plan 

gotowy do 

przedstawienia 

inwestorowi 

Zwrot kosztów: 

1-3 mln € 

12-24 miesiące 

Faza 1- Koncepcja i 

ocena wykonalności 

Faza 2 – działania 

demonstracyjne, replikacja 

Faza 3- 

Komercjalizacja 

•Certyfikat jakości 

•Ułatwienie dostępu do 

finansowania kapitałem 

prywatnym 

•Wsparcie (szkolenia, 

networking, zarządzanie 

prawami własności 

intelektualnej etc.) 

• Okienko MŚP 

 

 

Brak bezpośredniego 

finansowania 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Planowane  daty oceny wniosku: 

Rok 2014 Rok 2015 

18/06/2014 

 

24/09/2014 

 

17/12/2014 

09/10/2014 

 

17/12/2014 

18/03/2015 

 

17/06/2015 

 

17/09/2015 

 

16/12/2015 

18/03/2015 

 

17/06/2015 

 

17/09/2015 

 

16/12/2015 

Faza I Faza II Faza I Faza II 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Guide to ICT in H2020 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/I

CT%20in%20H2020%20WP2014-15_0.pdf 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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ul. Krzywickiego 34 

02-078 Warszawa  

 

tel:        +4822 828 74 83  

fax:       +4822 828 53 70  

e-mail:  kpk@kpk.gov.pl 

Jan Lisowski  

e-mail: jan.lisowski@kpk.gov.pl 

Dziękuję za uwagę 

Osoby do kontaktu: 

Pytania? 
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