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HORYZONT EUROPA 2021 - 2027

Infrastruktury Badawcze

FILAR I Doskonała 

baza naukowa

Europejska Rada ds. 

Badań Naukowych

Działania „Maria 

Skłodowska – Curie”

FILAR II Globalne wyzwania i europejska 

konkurencyjność przemysłowa

• Zdrowie

• Kultura, kreatywność i społeczeństwo 

integracyjne 

• Bezpieczeństwo cywilne na rzecz 

społeczeństwa

• Technologie cyfrowe, przemysł i 

przestrzeń kosmiczna 

• Klimat, energetyka i mobilność

• Żywność, biogospodarka i zasoby 

naturalne, rolnictwo i środowisko

Wspólne Centrum Badawcze

FILAR III Innowacyjna 

Europa

Europejska Rada ds. 

Innowacji

Europejskie 

Ekosystemy Innowacji

Europejski Instytut 

Innowacji i Technologii

Szersze uczestnictwo i wzmocnienie europejskiej przestrzeni badawczej

Zapewnienie szerszego uczestnictwa i 

rozpowszechnienie doskonałości 

Zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu 

badań naukowych i innowacji 
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KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK 

wszelkie typy organizacji mające osobowość 

prawną:

• Uczelnie

• Instytuty badawcze

• Duże przedsiębiorstwa

• Małe firmy

• Organizacje pozarządowe

• Administracja publiczna

Wnioski składane w konsorcjum międzynarodowym (minimum 

3 partnerów, ale średnio ok. 10)

• kraje członkowskie UE, kraje stowarzyszone, kraje 
trzecie

Wszystkie nabory w programie są ogłaszane na portalu 
Funding and Tenders Opportunities : 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon
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Typy projektów w programie:

Research and Innovation Action (RIA) 

Projekty badawczo-innowacyjne

 projekty realizowane przez konsorcja międzynarodowe złożone 

z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych niezależnych o siebie 

jednostek z 3 różnych państw członkowskich (MemberState) 

UE i/lub państw stowarzyszonych z Horyzontem Europa (Third 

countries associated to Horizon Europe)

 dofinansowane do 100% kosztów kwalifikowalnych dla 

wszystkich typów jednostek

Innovation Action (IA)                                   

Projekty innowacyjne

 projekty realizowane przez konsorcja międzynarodowe złożone 

z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych niezależnych od siebie 

jednostek z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw 

stowarzyszonych z Horyzontem Europa;

 dofinansowane do 70% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek 

przemysłowych; do 100% kosztów kwalifikowalnych dla 

jednostek „non-profit”

Coordination and Support Actions (CSA) 

Projekty wpierające

 Realizowane przez co najmniej jedną jednostkę;

 dofinansowane do 100% kosztów kwalifikowalnych dla 

wszystkich typów jednostek.
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Kalendarium prac HORYZONT EUROPA 2021-2027

 EUR LEX – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/695

z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 

Europa  treść rozporządzenia HORYZONT EUROPA na lata 2021-2027:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0695&from=PL 

Strona internetowa Komisji Europejskiej - program Horyzont  Europa:

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en

 Strona internetowa Krajowego Punktu Kontaktowego Programu HORYZONT EUROPA:

https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa

 Plan strategiczny dla programu  Horyzont Europa na lata 2021-2024 opublikowany 

16.03.2021r.:https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_h

orizon-europe-strategic-plan-2021-24.pdf

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_orientations-he-strategic-plan_122019.pdf
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UMWP

programymiedzynarodowe@pomorskie.eu

Strona internetowa:

www.programymiedzynarodowe.pomorskie.eu

Regionalny Punkt Kontaktowy

Programu Ramowego UE HORYZONT 2020

oraz HORYZONT EUROPA

Dział Projektów/ Politechnika Gdańska

Gmach B, pok. 401

tel. + 48 58 347-24-12

rdzap@pg.edu.pl

renata.downar-zapolska@pg.edu.pl

Adres mailowy pracowników RPK

proeuro@pg.edu.pl

mailto:programymiedzynarodowe@pomorskie.eu
mailto:programymiedzynarodowe@pomorskie.eu
http://www.programymiedzynarodowe.pomorskie.eu/


Dziękuję za uwagę


