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Prelegent: Joanna Niedziałek

Telemedycyna i eZdrowie 2014

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Finansowanie bada ń w Programie 
Ramowym  Horizon 2020 –

możliwo ści
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Działamy od 1999, naszym celem jest 

wpieranie

uczestnictwa polskich jednostek w 

europejskich programach badawczych 



3

Zadania KPK PB UE to m.in. :

�prowadzenie profesjonalnej działalności 

informacyjnej, szkoleniowej, doradczej, 

promocyjnej i eksperckiej.
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Europejska Rada d.s. 
badań  (ERC) 

Akcje Marie Skłodowskiej-
Curie (MSCA)

Przyszłe i powstające 
technologie (FET) 

Infrastruktura badawcza 

Struktura Horizon 2020

Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii 
wspomagających i 
przemysłowych 

Dostęp do finansowania  
ryzyka 

Innowacje w MŚP

Zdrowie, zmiany 
demograficzne i dobrostan 

Bezpieczeństwo żywności, 
zrównoważone rolnictwo 

Bezpieczna ekologia o 
efektywna energia

Inteligentny, ekologiczny i 
zintegrowany transport

Działania w dziedzinie 
klimatu, środowisko 

Bezpieczne społeczeństwa 

Europa w zmieniającym 
się świecie 

77 028,3 mln euro.
Doskonała 

Baza Naukowa
Wiodąca Pozycja w 

Przemyśle
Wyzwania Społeczne
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Struktura Horizon 2020 c. d.

Upowszechnienie doskonałości i zapewnienie szerszego dostępu dla społaczeństwa

Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) 

Euratom

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 
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� w projektach mogą brać udział osoby prawne oraz osoby fizyczne powołane na

mocy prawa krajowego obowiązującego w miejscu ich siedziby, na mocy prawa

wspólnotowego lub prawa międzynarodowego (uczelnie wyższe, organizacje

badawcze, przedsiębiorstwa MŚP, organizacje międzynarodowe, instytucje

publiczne, fundacje) państwa członkowskie

� państwa członkowskie

� państwa stowarzyszone

� kraje Trzecie

Horizon 2020 jest otwarty dla uczestników z całego świata, przy czym  są różne 

wymogi odnośnie finansowania uczestnictwa krajów Trzecich (zasady ich 

uczestnictwa określone są w dokumentach konkursowych)

Kto może uczestniczyć w Horizon 2020?
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Paricipant Portal - konkursy i dokumenty

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

DOKUMENTACJA
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Europejska Rada d.s. 
badań  (ERC) 

Akcje Marie Skłodowskiej-
Curie (MSCA)

Przyszłe i powstające 
technologie (FET) 

Infrastruktura badawcza 

Doskonała Baza Naukowa

Doskonała 
Baza Naukowa Wiodąca Pozycja w 

Przemyśle
Wyzwania Społeczne

� tematyka proponowana przez wnioskodawców;

� badania prowadzone w kraju członkowskim lub 

stowarzyszonym,

� możliwość wyboru instytucji goszczącej,

� wszystkie typy bada ń:                                                              
od podstawowych do zastosowa ń rynkowych

� wszystkie dyscypliny naukowe - ‘bottom-up’ ale bez 
EURATOMu

� badania musz ą mieć charakter poznawczy, 
pionierski, przekracza ć obecne granice wiedzy 
(frontier research),

� wysoko cenione s ą projekty interdyscyplinarne, o 
wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadz ące 
do wa żnych odkry ć i przełomowych wyników;
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Europejska Rada ds. bada ń (ERC)
Doskonała Baza Naukowa 
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http://www.kpk.gov.pl/?page_id=12728

Europejska Rada ds. bada ń (ERC)
Doskonała Baza Naukowa 
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Przyszłe i Powstaj ące Technologie
Doskonała Baza Naukowa
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http://www.kpk.gov.pl/?page_id=12649

Przyszłe i Powstaj ące Technologie
Doskonała Baza Naukowa
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Działania Marie Skłodowskiej –Curie (MSCA)
Doskonała Baza Naukowa
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NIE PRZEGAP ! 
Aktualne do 2017 roku oferty w 

ramach MCA  z 7PR dla 
początkuj ących i 

doświadczonych naukowców 
na stronach EURAXESS

www.euraxess.pl
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=12653

Akcje Marie Skłodowskiej –Curie (MSCA)
Doskonała Baza Naukowa
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Euraxess – portal dla naukowców

http://ec.europa.eu/euraxess/

Innovative Training Networks
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Kontakt:

http://www.kpk.gov.pl/?p=12874
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Infrastruktura
Doskonała Baza Naukowa 
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Infrastruktura
Doskonała Baza Naukowa

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=12657

Bezpłatny dostęp do infrastruktur – zasady:

� konieczność wyjazdu do innego kraju 

(Transnational Access)

� długość pobytu – od 1 tygodnia do 3 

miesięcy

� projekt pokrywa koszty:

• badań,

• podróży,

• pobytu,

• dostępu do e-infrastruktury
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Wiodąca pozycja w przemyśle

Wiodąca pozycja w 
zakresie technologii 
wspomagających i 
przemysłowych 

Dostęp do finansowania  
ryzyka 

Innowacje w MŚP

Doskonała 
Baza Naukowa

Wiodąca Pozycja w 
Przemyśle

Wyzwania Społeczne

� wspieranie innowacji , 

� przyspieszanie rozwoju technologii
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SME INSTRUMENT
Wiodąca pozycja w przemyśle
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mgr Aneta Maszewska
tel.: +48-22-828-74-83 w. 300 
kom.: +48-508-101-008 
e-mail.: aneta.maszewska@kpk.gov.pl

Koordynator

dr in ż. Zygmunt Krasi ński
tel.: +48-22-828-74-83 w. 211 
kom.: +48-509-278-758 
e-mail.: zygmunt.krasinski@kpk.gov.pl

Ekspert do Komitetu H2020:

mgr Katarzyna Walczyk-Matuszyk
tel.: +48-22-828-74-83 w. 273 
kom.: +48-795-112-955 
e-mail.: katarzyna.walczyk@kpk.gov.pl

SME INSTRUMENT
Wiodąca pozycja w przemyśle
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Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC)
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Wspólne Centrum Badawcze (JRC)

OBSZARY TEMATYCZNE:

� żywno ść,

� produkty chemiczne,

� zdrowie, 

� środowisko,

� zrównowa żony rozwój,

� szeroko rozumiane bezpiecze ństwo,

� nanotechnologie,

� materiały odniesienia i pomiarów,

� analizy techno - ekonomiczne 

(foresight technologiczny)
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Zdrowie, zmiany 
demograficzne i dobrostan 

Bezpieczeństwo żywności, 
zrównoważone rolnictwo 

Bezpieczna ekologia o 
efektywna energia

Inteligentny, ekologiczny i 
zintegrowany transport

Działania w dziedzinie 
klimatu, środowisko 

Bezpieczne społeczeństwa 

Europa w zmieniającym 
się świecie 

Doskonała 
Baza Naukowa

Wiodąca Pozycja w 
Przemyśle

Wyzwania Społeczne

Wyzwania społeczne

� odpowiedź na priorytety polityki określonej 

w strategii Europa 2020,  

� tematy zapisane w Programie Pracy,

� projekty prowadzone w konsorcjach 

międzynarodowych, interdyscyplinarnych. 
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!

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de sktop/en/e
xperts/index.html

EKSPERCI w Horizon 2020
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Przydatne informacje

� Research & Innovation

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home

� Participant portal

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

� The European IPR Helpdesk

http://www.iprhelpdesk.eu/

� DESCA 2020 Model Consortium Agreement

http://www.desca-2020.eu/

� CORDIS

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

� KPK

http://kpk.gov.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

Dziękuję za uwagę

Osoby do kontaktu:

Pytania ?

ZESPÓŁ KPK PB UE

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=13227


