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Horyzont 2020  - raport po 711 konkursach 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej opracował raport 
dotyczący realizacji programu Horyzont 2020 po 711 konkursach (wg stanu na 
26 czerwca 2019r.). 

Komisja Europejska przeznaczyła ponad 479 mld euro na dofinansowanie 25 555 
projektów. Udział Polski wyniósł 1,12% (1342 projekty uzyskały dofinansowanie 
o wartości 479,11 mln euro).  

Więcej informacji na stronie www.kpk.gov.pl, zakładka Publikacje KPK – Analizy 
i statystyki 
https://www.kpk.gov.pl/?page_id=22776 

 

Budżet programu Horyzont 2020 na 2020r.  

Komisja Europejska ogłosiła plan budżetowy programu Horyzont 2020 na przyszły rok. 

Przedstawiła w nim, na co przeznacza ostatnią transzę (11 mld euro) programu 

finansowania badań naukowych i innowacji w ostatnim roku H2020. 

Więcej informacji: 
https://ec.europa.eu/info/news/commission-invest-eu11-billion-new-solutions-societal-
challenges-and-drive-innovation-led-sustainable-growth-2019-jul-02_en 
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Program Pracy w obszarze  
Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i 
leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka 

Komisja Europejska opublikowała roboczą wersję Programu Pracy w obszarze 

Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz 

i wód śródlądowych oraz biogospodarka. Można zapoznać się z zakresem 

merytorycznym poszczególnych tematów, planowanym budżetem i terminami 

konkursów. 

Konkurs Liczba 

tematów 

Planowany 

budźet 

Zrównoważone bezpieczeństwo żywnościowe 
(SFS – Sustainable Food Security) 

14 173,0 mln euro 

Niebieski wzrost (BG – Blue Growth) 3 52,0 mln euro 

Odnowa obszarów wiejskich (RUR – Rural 
Renaissance) 

8 88,0 mln euro 

Żywność i zasoby naturalne (FNR – Food and 
Natural Resources) 

18 208,7 mln euro 

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków: 15 października 2019 r. 

Planowany termin zamknięcia naboru wniosków do tematów jednoetapowych oraz 
pierwszego etapu tematów dwuetapowych: 22 stycznia 2020 r. 

Więcej informacji: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/food_h2020_
wp_2018-2020_draft.pdf 

 

Program Projekty międzynarodowe współfinansowane  

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało program Projekty 
międzynarodowe współfinansowane, który dofinansuje udział w projektach 
międzynarodowych programów i inicjatyw badawczych, np. projekty Akcji Maria 
Skłodowska-Curie - Research and Innovation Staff Exchange (RISE) i Co-funding of 
Regional, National and International Programmes (COFUND). 

O dofinansowanie (do 90% kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez jednostkę na 
realizację projektu ze środków krajowych) mogą ubiegać się uczelnie, Instytuty 
naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na 
podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne 
podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. 

Więcej informacji: 
https://www.gov.pl/web/nauka/ustanowienie-programu-pod-nazwa-projekty-
miedzynarodowe-wspolfinansowane 
https://www.kpk.gov.pl/?p=49027&znewsletter=17lipca2019 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/food_h2020_wp_2018-2020_draft.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/food_h2020_wp_2018-2020_draft.pdf
https://www.gov.pl/web/nauka/ustanowienie-programu-pod-nazwa-projekty-miedzynarodowe-wspolfinansowane
https://www.gov.pl/web/nauka/ustanowienie-programu-pod-nazwa-projekty-miedzynarodowe-wspolfinansowane
https://www.kpk.gov.pl/?p=49027&znewsletter=17lipca2019
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Konsultacje nt. badań i innowacji finansowanych przez Unię 
Europejską 

 

 

 

 
 

Komisja Europejska, pracując nad kolejnym programem ramowym Horizon Europe 
(2021–2024), prowadzi konsultacje, które pomogą określić kierunki europejskich badań 
i innowacji w nadchodzących latach i staną się podstawą Planu strategicznego tego 
programu. Swoje opinie można wyrazić w ankiecie on-line do 8 września 2019r. 

Więcej informacji: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_2021-2024 
https://www.kpk.gov.pl/?p=48893&znewsletter=17lipca2019 
https://ec.europa.eu/info/node/71880 

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-
programme_en 
https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-future-objectives-eu-funded-research-
and-innovation-2019-jun-28_en 
 

Przedstawiciele Polski w zarządach misji programu Horizon 
Europe 

Komisja Europejska ogłosiła składy zarządów/rad misji (mission boards) programu 
ramowego Horizon Europe.  

Środki programu Horizon Europe posłużą do realizacji kluczowych wyzwań 
cywilizacyjnych. Wybrano 5 obszarów - europejskich misji dla przyszłych pokoleń: 
zmiany klimatu, nowotwory, zdrowe zasoby wodne, miasta neutralne dla klimatu oraz 
zdrowa gleba i żywność. W skład każdej grupy (mission board) wchodzi 15 ekspertów. 
Ich rolą jest doradzanie Komisji Europejskiej w kluczowych zagadnieniach dotyczących 
poszczególnych misji. W czterech radach zasiadają Polacy: 

Prof. dr hab. n.med. Konrad Rydzyński, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera 
(Łódź) – rada misji ds. nowotworów 
Monika Stankiewicz, Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, HELCOM – rada 
misji ds. zdrowych oceanów, mórz, wód przybrzeżnych i śródlądowych 
Prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz – przewodnicząca rady misji ds. neutralnych 
dla klimatu i inteligentnych miast 
Prof. dr hab. Marta Pogrzeba, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice 
– rada misji ds. zdrowej gleby i żywności. 

Więcej informacji: 
https://ec.europa.eu/info/news/commission-announces-top-experts-shape-horizon-
europe-missions-2019-jul-30_en 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_researc
h_and_innovation/documents/ec_rtd_members-mission-boards_072019.pdf 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_2021-2024
https://www.kpk.gov.pl/?p=48893&znewsletter=17lipca2019
https://ec.europa.eu/info/node/71880
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-future-objectives-eu-funded-research-and-innovation-2019-jun-28_en
https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-future-objectives-eu-funded-research-and-innovation-2019-jun-28_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-announces-top-experts-shape-horizon-europe-missions-2019-jul-30_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-announces-top-experts-shape-horizon-europe-missions-2019-jul-30_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_members-mission-boards_072019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_members-mission-boards_072019.pdf
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Granty i stypendia dla naukowców  
 
Belgia – Université Libre de Bruxelles 
Stypendia po doktoracie dla osób z odpowiednim doświadczeniem badawczym 
Termin składania wniosków: 1 października 2019r. 
Więcej informacji: 
https://www.canonfoundation.org/programmes/ 
 
Brazylia – São Paulo Research Foundation 
Visiting Researcher Program dla osób po doktoracie 
Składanie wniosków non-stop 
Więcej informacji: 
http://www.fapesp.br/en/6659 
 
Finlandia 
Stypendia na badania nad kulturą i jęz. fińskim dla doktorantów i osób po doktoracie 
Termin składania wniosków: 31 października 2019r. 
Więcej informacji: 
https://www.oph.fi/en/education-development/funding-internationalisation/finnish-
language-and-culture-studies-foreign 
 
Holandia – Everth Willem Beth Foundation 
Stypenia dla studentów i naukowców na badania w dziedzinie logiki i filozofii  
Składanie wniosków non-stop 
Więcej informacji: 
https://www.knaw.nl/en/awards/funds/evert-willem-beth-stichting 
 
Islandia 
Stypendia  Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies – Snorri Sturlson Fellowship 
dla pisarzy, tłumaczy i uczonych w dziedzinie nauk humanistycznych 
Termin składania wniosków: 31 października 2019r. 
Więcej informacji: 
https://english.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en 
 
Japonia 
Stypendia Canon Foundation dla doktorantów i osób po doktoracie 
Termin składania wniosków: 15 września 2019r. 
Więcej informacji: 
https://www.canonfoundation.org/programmes/ 
 
Niemcy 
Stypendia Fundacji Humboldta ze wszystkich dziedzin 
Składanie wniosków non-stop 
Więcej informacji: 
dla naukowców do 4 lat po doktoracie 

http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html 
dla naukowców do 12 lat po doktoracie 
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html 

https://www.canonfoundation.org/programmes/
http://www.fapesp.br/en/6659
https://www.oph.fi/en/education-development/funding-internationalisation/finnish-language-and-culture-studies-foreign
https://www.oph.fi/en/education-development/funding-internationalisation/finnish-language-and-culture-studies-foreign
https://www.knaw.nl/en/awards/funds/evert-willem-beth-stichting
https://english.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en
https://www.canonfoundation.org/programmes/
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html
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Szwajcaria 
ETH Zurich – stypendia dla młodych naukowców po doktoracie 
Termin składania wniosków: 1 września 2019r. 
Więcej informacji: 
https://ethz.ch/en/research/research-promotion/eth-internal-programmes/eth-
fellowships.html 
 
Turcja 
Stypendia TÜBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) na 
badania, wykłady, konferencje dla naukowców po doktoracie lub z 5-cio letnim 
doświadczeniem 
Składanie wniosków non-stop 
Więcej informacji: 
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-
programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-
sabbatical-leave 
 
Włochy 
Stypendia w European University Institute (Florencja) - Fernand Braudel Senior 
Fellowships 
dla doświadczonych naukowców o uznanym dorobku 
Termin składania wniosków: 30 września 2019r. 
Więcej informacji: 
https://tech4culture.unito.it/calls-for-application/ 
 
Kraje Europy 
Stypendia Europejskiego Konsorcjum Informatyków i Matematyków ERCIM dla osób po 
doktoracie 
Termin składania wniosków: 30 września 2019r. 
Więcej informacji: 
https://fellowship.ercim.eu/information 

Stypendia European Molecular Biology Organisation (EMBO) krótkoterminowe dla 
doktorantów i osób po doktoracie oraz długoterminowe dla osób po doktoracie 
Wnioski można składać cały rok 
Więcej informacji: 
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#application 
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships 

 
Wszystkie kraje 
Stypendia EMBO dla naukowców na każdym etapie kariery 
Wnioski można składać cały rok 
Więcej informacji: 
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships 
 
Więcej informacji: 
https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty 

 

https://ethz.ch/en/research/research-promotion/eth-internal-programmes/eth-fellowships.html
https://ethz.ch/en/research/research-promotion/eth-internal-programmes/eth-fellowships.html
https://tech4culture.unito.it/calls-for-application/
https://fellowship.ercim.eu/information
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#application
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships


6 

 

 
 

 

 

Na stronie europejskiego IP Helpdesku można znaleźć informacje i materiały 
dotyczące ochrony i zarządzania własnością intelektualną w międzynarodowych 
projektach programu, np.:  

webinarium European IP Helpdesk Impact And Innovation In Horizon 2020 
(https://www.iprhelpdesk.eu/node/5289), wskazuje jak przygotować strategię 
zarządzania wynikami badań w projektach programu Horyzont 2020 i ich 
wykorzystaniem 

How to define and manage background in Horizon 2020 
(http://www.iprhelpdesk.eu/news/how-define-and-manage-background-horizon-
2020) to materiał na temat znaczenia definiowania początkowej wiedzy partnerów 
(background information) ma dla pomyślngo wykorzystania wyników w projektach 
programu Horyzont 2020. 

Więcej: https://www.iprhelpdesk.eu 

 

IPA4SME – pomoc dla MŚP przy waloryzacji własności 
intelektualnej 

    

IPA4SME to projekt konsorcjum dwóch hiszpańskich instytucji: CARSA (doradztwo 
w zarządzaniu innowacjami) i Uniwersytet w Alicante oraz GOPA com. (innowacyjne 
systemy komunikacji) z Belgii.  

Projekt oferuje wsparcie z dziedziny własności intelektualnej (IP) dla małych 
i średnich firm, którym przyznano tzw. „pieczęć doskonałości” (ang. seal of 
excellence) z Instrumentu MŚP  programu Horyzont 2020:   

Wstępną diagnozę IP:  raport na temat strategii biznesowej związanej z IP wraz 
z zaleceniami dotyczącymi bezpiecznego i efektywnego wykorzystania posiadanych 
zasobów niematerialnych (tylko dla firm zarejestrowanych w Austrii, Danii, Francji, 
Niemczech, Grecji, Irlandii, Włoszech, na Łotwie, w Holandii, Hiszpanii i Szwecji). 

Dofinansowanie kosztów ochrony własności intelektualnej, w szczególności 
kosztów ekspertów/rzeczników patentowych, uprawnionych do działania przed 
Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) i opłat za europejskie zgłoszenia 
patentowe (dla firm wszystkich krajów UE i COSME). 

Więcej informacji: 
http://ipa4sme.eu 

https://www.iprhelpdesk.eu/
https://www.iprhelpdesk.eu/
https://www.iprhelpdesk.eu/node/5289
https://www.iprhelpdesk.eu/node/5289
http://www.iprhelpdesk.eu/news/how-define-and-manage-background-horizon-2020
http://www.iprhelpdesk.eu/news/how-define-and-manage-background-horizon-2020
http://www.iprhelpdesk.eu/news/how-define-and-manage-background-horizon-2020
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/2018-12/european-ipr-helpdesk-your-guide-to-ip-in-horizon-2020.pdf
https://ipa4sme.cmail20.com/t/y-l-ulihtrk-tkdjjryhdi-r/
https://ipa4sme.cmail20.com/t/y-l-ulihtrk-tkdjjryhdi-r/
http://ipa4sme.eu/
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Europejski Ranking Innowacyjności 

Komisja Europejska przedstawiła w czerwcu Europejski Ranking 
Innowacyjności i Ranking Innowacyjności Regionów za 2019 r. 

 

Europejski Ranking Innowacyjności prezentuje analizę porównawczą w dziedzinie 
innowacji w krajach Unii Europejskiej i innych krajach (Islandia, Macedonia, 
Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina oraz Izrael). Ocenia mocne i słabe 
strony krajowych systemów innowacji i pomaga krajom zidentyfikować obszary, które 
wymagają poprawy. Porównuje także wyniki UE w skali światowej, z niektórymi jej 
głównymi konkurentami ekonomicznymi (Australia, kraje rozwijające się BRICS - 
Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA, Kanada, Japonia, Korea Południowa i Stany 
Zjednoczone). 

Z raportu wynika, że w porównaniu do ubiegłego roku innowacje poprawiły się 
w 24 krajach UE, a tempo wzrostu w krajach o słabszych wynikach przyspieszyło. 
Od 2011 r. średnia wydajność innowacji w UE wzrosła o 8,8 punktów procentowych. 
Unia Europejska wyprzedziła Stany Zjednoczone, przegrywa jednak z Japonią i Koreą 
Południową. Wydajność innowacji wzrosła w UE i prawie wszystkich państwach 
członkowskich. 

W oparciu o uzyskane rezultaty państwa Unii Europejskiej podzielono na 4 grupy: 
liderzy innowacji, silni innowatorzy, umiarkowani innowatorzy i słabi innowatorzy. 
Liderem innowacji jest Szwecja, na kolejnych miejscach  Finlandia, Dania i Holandia. 
Polska jest w grupie umiarkowanych innowatorów. 

 

    

 
Więcej informacji: 
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl 
https://www.kpk.gov.pl/?p=48655 

 

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_pl
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl
https://www.kpk.gov.pl/?p=48655
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Uzupełnieniem Europejskiego Rankingu Innowacyjności jest Ranking Innowacyjności 
Regionów (Regional Innovation Scoreboard). Przedstawia ocenę porównawczą 
w zakresie systemów innowacji w 238 regionach 23 państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Norwegii, Serbii i Szwajcarii oraz Cypru, Estonii, Łotwy, Luksemburga 
i Malty na poziomie krajowym.  

Regiony Europy sklasyfikowano do następujących grup:  
regionalni liderzy innowacji (regional Innovation Leaders, 38 regionów),  
regionalni silni innowatorzy (regional Strong Innovators, 73 regiony),  
regionalni umiarkowani innowatorzy (regional Moderate Innovators, 
98 regionów)  
regionalni słabi innowatorzy (regional Modest Innovators, 29 regionów). 

Najbardziej innowacyjnym regionem w Europie jest Zϋrich, tuż przed regionem Ticino 
(Szwajcaria). Na trzecim miejscu uplasował się Region Helsinki-Uusimaa (Finlandia), 
który jest jednocześnie najbardziej innowacyjny w Unii Europejskiej. Czwarte miejsce  
zajmuje Sztokholmem (Szwecja), a piąte Hovedstaden (Dania). 

Wśród polskich regionów najlepszy wynik uzyskał region warszawski stołeczny 
(Moderate + Innovator).  

      

 

 Więcej informacji: 
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_pl 
 

 

Źródła: 
http://ec.europa.eu 

http://www.kpk.gov.pl 
https://www.euraxess.pl 

https://www.iprhelpdesk.eu 
http://ipa4sme.eu 

https://www.gov.pl 
 
 

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_pl
http://ec.europa.eu/
http://www.kpk.gov.pl/
https://www.euraxess.pl/
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/2018-12/european-ipr-helpdesk-your-guide-to-ip-in-horizon-2020.pdf
http://ipa4sme.eu/

