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49 partnerstw w HEU

Horyzont Europa - Partnerstwa



Partnerstwa europejskie łączą Komisję Europejską 

oraz partnerów prywatnych i/lub publicznych w 

celu sprostania niektórym z najpilniejszych wyzwań 

Europy poprzez wspólne inicjatywy w zakresie 

badań i innowacji. Są kluczowym narzędziem 

wdrażania programu „Horyzont Europa” 

i znacząco przyczyniają się do realizacji 

politycznych priorytetów UE.

Łącząc partnerów prywatnych i publicznych, 

partnerstwa europejskie pomagają uniknąć 

powielania inwestycji 

i przyczyniają się do zmniejszenia fragmentacji 

krajobrazu badań i innowacji w UE.

Partnerstwo – Rescuing Biodiversity to Safeguard Life 

on Earth

Pierwszy konkurs wkrótce:

„Supporting the protection 

of biodiversity and 

ecosystems across land 

and sea”

Otwarcie: 10.2021

I etap: 30.11.2021

Więcej info: 

https://www.ncn.gov.pl/akt

ualnosci/2021-07-08-

zapowiedz-konkursu-

biodiversa

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-07-08-zapowiedz-konkursu-biodiversa


1. Zdrowie 2. Kultura, 
kreatywność 

i społeczeństwo 
integracyjne

3. Bezpieczeństwo 
cywilne na rzecz 
społeczeństwa

4. Technologie 
cyfrowe, przemysł 

i przestrzeń 
kosmiczna

5. Klimat, energia

i mobilność

6. Żywność, 
biogospodarka, 

zasoby naturalne, 
rolnictwo 

i środowisko
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Klastry – czy warto?



Kraje członkowskie UE, 
kraje stowarzyszone, 

kraje trzecie

Wszelkie typy organizacji mające 

osobowość prawną:
• Uczelnie

• Instytuty badawcze

• Duże przedsiębiorstwa

• Małe firmy
• Organizacje pozarządowe

• Administracja publiczna

Konsorcjum 
międzynarodowe

Dla kogo?



Jakie działania można sfinansować? – Rodzaje projektów

Działania mające na celu zdobycie nowej wiedzy lub zbadanie 

wykonalności nowej lub ulepszonej technologii, produktu, procesu, 

usługi lub rozwiązania, np.: badania podstawowe, stosowane, 

rozwój i integracja technologii, testowanie i walidacja prowadzone 

na prototypach małej skali, w laboratoriach lub sztucznych 

warunkach. Dofinansowanie UE – 100%

Działania, które przyczyniają się do realizacji celów programu 

„Horyzont Europa”; projekty „miękkie”; sieciowanie, tworzenie 

baz danych, standaryzacja, zwiększenie świadomości etc. 

Dofinansowanie UE – 100% 

Działania, których celem jest stworzenie planów bądź projektów 

nowych, zmienionych lub poprawionych, produktów, procesów 

lub usług. Mogą objąć prototypowanie, testowanie, 

demonstrację, pilotaże, wielkoskalową weryfikację technologii 

oraz replikację rynkową. Dofinansowania UE – 70% (z wyjątkiem 

podmiotów o charakterze nie zarobkowym )



Podstawowe zasady

 Wnioski projektowe należy składać przed upływem końca 

konkursu (deadline), drogą elektroniczną poprzez Portal 

Funding & Tenders

 Wnioski powinny być kompletne, czytelne, nadające się 

do wydrukowania oraz zawierać plan wykorzystania i 
rozpowszechniania wyników, chyba że regulamin konkursu 
stanowi inaczej

 Wnioskodawcy zobowiązani są do przestrzegania limitu stron 

we wniosku, zgodnie z poniższymi wytycznymi dla 
poszczególnych typów projektów:

 RIA i IA: 45 stron

 CSA: 30 stron
 Projekty składane na I etap: 10 stron

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


SKŁADANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Wnioski o dofinansowanie projektów składać można 

wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem 

systemu informatycznego, dostępnego pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home



Horyzont Europa i Life
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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Co je łączy?
• Zarządzane centralnie 

przez KE

• Wnioski składamy do 

KE

• Tematyka: klimat, 

energia, środowisko
• Innowacje

Różnice
• HEU: wszystkie poziomy TRL

• HEU współpraca 

międzynarodowa 

• Szeroki zakres tematyczny

• Wsparcie zarówno dla 

konsorcjów jak i 

indywidualnych 

podmiotów 

(przedsiębiorstwa,nauka, 

samorządy, NGO)
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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/programy-horyzont-europa-oraz-life-

oferta-po-rozszerzeniu-programu-life-o-tematyke-przejscia-na-czysta-

energie

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/programy-horyzont-europa-oraz-life-oferta-po-rozszerzeniu-programu-life-o-tematyke-przejscia-na-czysta-energie


Krajowy Punkt Kontaktowy 
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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE, który od listopada 2020 roku jest częścią Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju odgrywa kluczową rolę w procesie wsparcia polskiego udziału w 

programie Horyzont Europa. 

Oferta:
• Informacje

• Szkolenia i warsztaty

• Konsultacje wniosków

• Wsparcie w realizacji projektów

• Newsletter

Wszystkie nasze usługi są bezpłatne! 

Zapraszamy: https://kpk.gov.pl

https://kpk.gov.pl/


dr Magdalena.Głogowska| 

Krajowy Punkt Kontaktowy Horyzont Europa

magdalena.glogowska@ncbr.gov.pl

Dziękuję


