
          

1 | S t r o n a  

 

BIULETYN  8/2014  

Punkt Informacji Europejskiej   

EUROPE  DIRECT -  POZNAŃ      
 

        

                                              

 
 
 
 

HORYZONT 2020 

 – Europejski Program w Zakresie Badań Naukowych i Innowacji 
 

 

„Horizon 2020 – The EU Framework Programme for Research and Innovation” (“Horyzont 

2020 – Europejski Program w Zakresie Badań Naukowych I Innowacji”) to nazwa nowego 

Programu Ramowego na lata 2014-2020, który został przyjęty przez Parlament Europejski  

i Radę Unii Europejskiej w grudniu 2013 roku.  

 

Programy Ramowe to główne narzędzia finansowania badań w Unii Europejskiej. Programy 

te są w Europie bardzo znane a ich historia sięga połowy lat 80-tych. Polskie jednostki zostały 

mogły korzystać z tej formy dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych  

i wdrożeniowych od 1998 roku, mimo iż Polska nie była wtedy jeszcze faktycznym 

członkiem Wspólnot Europejskich.
1
 

 

Nazwa tego programu została wybrana w specjalnie zorganizowanym przez Komisję 

Europejską konkursie internetowym. Jej współautorkami są nauczycielki Marcela Endlova  

z Czech oraz polka Beata Zyngier. Nazwa ta odzwierciedla dążenie do realizacji koncepcji, 

osiągnięcia wzrostu i tworzenia miejsc pracy z myślą o przyszłości.  

 

Program „Horyzont 2020” został opracowany w oparciu o istniejące strategie rozwojowe UE  

i w odpowiedzi na współczesne problemy społeczne, takie jak kryzys, rosnące bezrobocie 

oraz obawy o bezpieczeństwo i środowisko. Jest również odpowiedzią na potrzebę 

powiązania nauki z praktyką, dlatego został położony, większy niż dotychczas, nacisk na 

przekształcenie odkryć naukowych i wyników badań w innowacyjne produkty i usługi, co ma 

stworzyć nowe możliwości gospodarcze i społeczne, a w efekcie przyczynić się do poprawy 

jakości życia. 
2
 

Program ten ponadto będzie kluczowym narzędziem wykorzystywanym do realizacji 

inicjatywy przewodniej „Unia innowacji” oraz do realizacji zobowiązań podjętych w ramach 

tej inicjatywy.  
                                                           
1
 http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Informacje/Horyzont_2020/621  

2
 http://regionalny.uni.lodz.pl/o-horyzoncie-2020/  

http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Informacje/Horyzont_2020/621
http://regionalny.uni.lodz.pl/o-horyzoncie-2020/
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Program „Horyzont 2020” jest największym Programem Ramowym w historii Unii 

Europejskiej, skupiający wszystkie unijne środki dotyczące badań naukowych i innowacji  

w ramach jednego Przedsięwzięcia. Budżet tego programu na lata 2014-2020 będzie wynosił 

prawie 80 mld euro, dla porównania poprzedni budżet 7. Programu Ramowego wynosił 

niecałe 51 mld euro. Ponad 2,8 mld euro ze środków programu zostanie przeznaczone na 

instrumenty finansowe wspierające badania naukowe i innowacje. 

 

Kluczowym zadaniem Programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: 

od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów 

czy technologii. 

Zakres Programu „Horyzont 2020” obejmuje trzy dotychczas odrębne programy: 

 Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i rozwoju 

technologicznego  (7. Program Ramowy) 

 Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności (CIP) 

 Działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) 
 

 

Priorytety programu „Horyzont 2020” 

Program „Horyzont 2020” będzie posiadał nową strukturę, opierającą się na trzech filarach, 

wynikających z założeń strategii „Europa 2020”, mającej na celu zwiększenie 

konkurencyjności Europy na świecie. 

 

1. Excellent Science (Doskonała Nauka). Pierwszy filar ma na celu podniesie poziomu 

doskonałości europejskiej bazy naukowej i zapewnienie stałego dopływu światowej 

klasy badaczy w celu zagwarantowania długoterminowej konkurencyjności Europy. 

Wspierane będą najlepsze pomysły, rozwijane zasoby intelektualne, zapewniony 

zostanie dostęp do infrastruktury badawczej, a wszystko po to, aby Europa stała się 

atrakcyjnym miejscem dla najlepszych naukowców na świecie. 

Doskonała Nauka ma w sobie zawierać: 

 Europejską Radę ds. Badań Naukowych, wspierającą najbardziej 

utalentowanych i kreatywnych naukowców i ich zespoły badawcze  

w prowadzeniu pionierskich badań naukowych, 

 Przyszłe i powstające technologie,  czyli finansowanie wspólnych projektów 

badawczych otwierających nowe i obiecujące obszary badań i innowacji 

poprzez wspieranie powstających technologii, 

 Działania szkoleniowe i stypendialne Marie Curie,  które mają zapewnić 

naukowcom możliwości rozwijania ich kariery naukowej w ramach 

prestiżowych stypendiów (od 1996 r. z oferty Marie Curie skorzystało ponad 

50 tyś. naukowców), 

 Europejskie Infrastruktury Badawcze, oferujące światowej klasy zaplecze 

badawcze dostępne dla wszystkich naukowców zarówno w Europie jak i poza 

jej granicami. 

 

2. Industrial Leadership (Przywództwo przemysłowe). Przywództwo przemysłowe 

ma uczynić z Europy atrakcyjne miejsce do inwestowania w badania, innowacje  
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i kluczowe technologie przemysłowe. Ma również maksymalizować potencjał wzrostu 

europejskich firm poprzez zapewnienie im adekwatnego poziomu finansowania  

i pomocy w osiągnięciu poziomu światowej klasy przedsiębiorstw.  

By osiągnąć ten cel Europa musi:  

 Budować pozycję lidera w zakresie technologii wspomagających  

i przemysłowych ze szczególnym naciskiem na obszary takie, jak: ICT, mikro- 

i nanotechnologie, materiały zaawansowane, biotechnologia, zaawansowane 

procesy produkcyjne, zaawansowane przetwarzanie oraz przestrzeń 

kosmiczna, 

 Mieć dostęp do finansowania, 

 Zapewnić wsparcie w całej Unii Europejskiej dla rozwoju innowacji MŚP. 

 

3. Societal Challenges (Wyzwania społeczne). Filar poświęcony wyzwaniom 

społecznym, który stanowi odpowiedź na główne obawy żywione przez 

europejczyków, a zarazem odzwierciedla priorytety polityczne strategii „Europa 

2020”. Ten filar ma na celu wdrażanie nowych technologii w codzienne życie 

obywateli Unii Europejskiej w taki sposób, aby przyniosły im one  bezpośrednie 

korzyści i ułatwiły codzienne życie. 

Został on podzielony na 6 głównych zagadnień: 

 zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan,  

 bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo oraz ekonomiczne 

wykorzystywanie biozasobów,  

 bezpieczna, czysta i efektywna energia,  

 inteligentny, ekologiczny i efektywny transport,  

 działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka surowcami i zasobami,  

 integracyjne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa.
3
 

 

 

Uproszczenie dostępu i optymalizacja zarządzania 

Program „Horyzont 2020” musi przyciągać najwybitniejszych naukowców i najbardziej 

innowacyjne przedsiębiorstwa. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest uproszczenie zasad  

i procedur dla uczestników. W okresowym sprawozdaniu z oceny 7. Programu Ramowego 

stwierdzono, że konieczne jest podjęcie istotnych kroków w kierunku dalszego uproszczenia 

poprzez podejście oparte na odpowiedniej równowadze między podejmowaniem ryzyka  

a zaufaniem do uczestników. 

 

Program „Horyzont 2020” będzie mieć w tym zakresie trzy nadrzędne cele: 

 Zmniejszenie kosztów administracyjnych po stronie uczestników, 

 Przyspieszenie wszystkich procesów zarządzania wnioskami i dotacjami, 

 Zmniejszenie błędu finansowego. 

Uproszczenie strukturalne zostanie zapewnione poprzez: 

1. Koncentrację programu wokół trzech strategicznych celów, co ułatwi uczestnikom 

określenie obszarów, w których istnieją możliwości uzyskania finansowania, 
                                                           
3
 

http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Informacje/Horyzont_2020/Struktura/623  

http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Informacje/Horyzont_2020/Struktura/623
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2. Jeden zbiór zasad uczestnictwa, w kwestiach takich, jak kwalifikowalność, ocena lub 

prawa własności intelektualnej, w odniesieniu do wszystkich składników programu 

„Horyzont 2020”, 

3. Prostsze zasady finansowania, poprzez: łatwiejszy zwrot kosztów bezpośrednich, przy 

rozszerzonych kryteriach uznawania zwyczajowych praktyk rachunkowości 

beneficjentów; możliwość stosowania jednostkowych kosztów osobowych, w tym 

właścicieli MŚP niepobierających wynagrodzenia; eliminowanie głównego źródła 

błędów finansowych i złożoności; jednolita stawka zwrotu dla wszystkich 

uczestników i działań w ramach tego samego projektu; płatności ryczałtowe, nagrody, 

finansowanie ukierunkowane na rezultaty w określonych obszarach, w których 

okazało się to właściwe, 

4. Uproszczenie rejestracji czasu poprzez stworzenie jasnego i prostego zestawu 

minimalnych warunków; w szczególności zniesienie obowiązków w zakresie 

rejestrowania czasu dla personelu pracującego wyłącznie nad projektem „Horyzont 

2020”, 

 

Zmieniona strategia kontroli pozwoli na osiągnięcie nowej równowagi między zaufaniem  

a kontrolą oraz między podejmowaniem ryzyka i unikaniem go, poprzez:  

 Rozszerzenie funduszu gwarancyjnego na wszystkie działania w ramach programu 

„Horyzont 2020” i kontrole ex-ante dotyczące kondycji finansowej wymagane tylko 

dla koordynatorów;  

 Zmniejszenie liczby poświadczeń sprawozdań finansowych poprzez wprowadzenie 

obowiązku przedstawiania tylko jednego takiego poświadczenia na każdego 

beneficjenta na koniec realizacji projektu;  

 Zmniejszenie obciążeń audytowych dla uczestników poprzez strategię kontroli  

ex post, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli opartych na analizie ryzyka oraz 

wykrywania oszustw, koncepcję pojedynczego audytu i skrócenie okresu 

przedawnienia dla kontroli ex post z pięciu do czterech lat; Skutkiem tego nowego 

podejścia powinno być objęcie 7 % beneficjentów programu „Horyzont 2020” 

audytem w całym okresie programowania.
4
 

 

 

Główne nowości i ułatwienia w Programie: 

 Uproszczony model finansowy: UE refunduje do 100 % kosztów bezpośrednich,  

a w przypadku projektów innowacyjnych – do 70% kosztów kwalifikowalnych  

(ale w przypadku podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym do 100%)  

i 25% wydatków pośrednich, co ułatwia przygotowanie kalkulacji projektu i jego 

rozliczenie, 

 maksymalna stawka dofinansowania określona w programie pracy, 

 czas na przyznanie grantu skrócony z 12 do 8 miesięcy, 

 możliwość dwustopniowej procedury oceny wniosków (naukowcy w pierwszym 

etapie będą przygotowywać tylko skrócony opis projektu), 

 zachowanie równowagi pomiędzy małymi i dużymi projektami, 

 kwalifikowalność podatku VAT, jeśli instytucja nie może go odzyskać, 
                                                           
4
 http://7pr.pb.edu.pl/horyzont-2020/  

http://7pr.pb.edu.pl/horyzont-2020/


          

5 | S t r o n a  

 

BIULETYN  8/2014  

Punkt Informacji Europejskiej   

EUROPE  DIRECT -  POZNAŃ      
 

 projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych 

państw członkowskich UE i/lub krajów stowarzyszonych (odstępstwo w przypadku 

badań pionierskich i specjalnego instrumentu MŚP, jeśli działanie ma wyraźną 

europejską wartość dodaną oraz działań w zakresie mobilności i działań 

koordynacyjnych i wspierających – projekt realizowany przez 1 podmiot prawny), 

 wprowadzenie instrumentów mających na celu upowszechnianie doskonałości  

i zapewnianie szerszego uczestnictwa w Programie: 

 ERA Chairs – finansowanie kosztów zatrudnienia osoby z doświadczeniem 

międzynarodowym w jednostce naukowej o znaczącym potencjale 

badawczym, która pomoże nawiązać lub rozszerzyć zakres współpracy, 

 teaming – utworzenie nowych lub istotne wzmocnienie istniejących centrów 

doskonałości przez najlepsze europejskie jednostki naukowe w regionach 

słabiej rozwiniętych, 

 twinning – wzmocnienie określonego obszaru badań w ramach danej instytucji, 

poprzez współpracę z przynajmniej dwiema, wiodącymi na arenie 

międzynarodowej, jednostkami naukowymi, 

 wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw we wszystkich działaniach programu 

„Horyzont 2020" – finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, 

także w zakresie usług, innowacji społecznych, etc., 

 wprowadzenie pilotażowej procedury „szybka ścieżka do innowacji" (Fast track  

to innovation – FTI) – przyspieszenie drogi od pomysłu do rynku, finansowanie  

na podstawie stale otwartego zaproszenia do składania wniosków (czas na udzielenie 

dotacji nie przekracza 6 miesięcy), 

 zapewnienie równowagi geograficznej w panelach oceniających i grupach eksperckich 

Komisji Europejskiej.
5
 

 

Beneficjenci i główne obszary działania 
Program „Horyzont 2020” skierowany jest przede wszystkim do uczelni wyższych, jednostek 

naukowych prowadzących badania i opracowujących nowe rozwiązania, osób  fizycznych 

zainteresowanych głównie wyjazdami stypendialnymi, Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

(MŚP), ośrodków badawczych, partnerstw publiczno-prywatnych. 

Główne obszary działania Programu „Horyzont 2020” to: Rolnictwo i leśnictwo, zasoby 

wodne, przemysł oparty na zasobach naturalnych, biotechnologia, energia, środowisko  

i działania na rzecz klimatu, żywność i zdrowa dieta, finansowanie badań, zdrowie, badania  

i innowacje w dziedzinie ICT, innowacje,  współpraca międzynarodowa, kluczowe 

technologie prorozwojowe, partnerstwo z przemysłem i krajami członkowskimi, surowce,  

infrastruktura badawcza, bezpieczeństwo, MŚP, nauki społeczne i humanistyczne, 

społeczeństwo, kosmos i transport.
6
 

 

Podstawowe typy akcji/ rodzaje projektów 

1. Research and Innovation Actions (Projekty badawcze i innowacyjne):  
                                                           
5
 http://www.nauka.gov.pl/horyzont-2020/program-horyzont-2020.html  

6
 http://fao.portal.prz.edu.pl/pl/horyzont-2020horizon-2020/  

http://www.nauka.gov.pl/horyzont-2020/program-horyzont-2020.html
http://fao.portal.prz.edu.pl/pl/horyzont-2020horizon-2020/
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Projekty  badawcze i innowacyjne prowadzone są przez międzynarodowe konsorcja, 

których celem jest stworzenie nowej wiedzy, technologii czy produktów. Projekty 

mogą zawierać też elementy demonstracyjne lub pilotażowe, 

2. Innovation Actions (Projekty innowacyjne): 

Projekty innowacyjne składają się przede wszystkim z działań nastawionych na plany 

produkcyjne a także projektowanie nowych lub ulepszonych produktów, procesów czy 

usług. Projekty mogą zawierać elementy prototypowania, testowania, demonstrowania 

lub pilotażu produktu na dużą skalę przed wprowadzeniem na rynek, 

3. Coordination and support actions (Akcje koordynujące i wspierające): 

Celem jest promowanie współpracy oraz koordynowanie działalności badawczej  

i innowacyjnej, finansowanej na szczeblach krajowych. W zakres działań wchodzi 

definiowanie, organizowanie i zarządzanie wspólnymi inicjatywami a także 

organizacja konferencji, spotkań, wymiany personelu, upowszechniania dobrych 

praktyk oraz tworzenie wspólnych systemów informacyjnych i grup eksperckich. 

Fundusze są przeznaczone na koordynację, nie na badania, a ich zadaniem jest 

wspieranie realizacji programu „Horyzont 2020”.
7
 

 

 

Instrumenty finansowe 

W programie „Horyzont 2020” przewidziano oś „Dostęp do finansowania ryzyka”, w ramach 

której funkcjonować będą instrumenty finansowe. Wśród narzędzi ułatwiających dostęp  

do finansowania przedsiębiorstwom i organizacjom prowadzącym działalność B+R znajdą się 

pożyczki, gwarancje, re-gwarancje oraz finansowanie kapitałowe, pośrednie i łączone. 

Instrumenty finansowe w programie „Horyzont 2020”, przewidziane do realizacji w latach 

2014-2015, będą stanowić kontynuację sprawdzonych rozwiązań z Siódmego Programu 

Ramowego oraz z Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji CIP. 

Instrumenty finansowe programu „Horyzont 2020” będą wzajemnie uzupełniać się  

z instrumentami finansowymi programu „COSME”. 

 

12 czerwca w Atenach ogłoszono pierwsze instrumenty finansowe programu „Horyzont 

2020”. Pod wspólną nazwą „InnovFin – EU Finance for Innovators” kryje się szereg 

instrumentów szczegółowych: 

 „InnovFin Large Projects” poprawi dostęp do finansowania innowacyjnych 

projektów realizowanych przed duże przedsiębiorstwa oraz beneficjentów 

niebędących przedsiębiorstwami: uczelnie, publiczne instytucje badawcze, PPP itp. 

Kwalifikujące się przedsiębiorstwa i instytucje z krajów UE oraz państw 

stowarzyszonych będą mogły liczyć na pożyczki z Europejskiego Banki 

Inwestycyjnego o wartości od 25 do 300 mln euro. 

 „InnovFin MidCap Growth Finance” to analogiczny instrument przeznaczony  

dla przedsiębiorstw do 3000 zatrudnionych, w tym MŚP. Finansowanie pochodzić 

będzie z EBI i przyjmie formę pożyczek, gwarancji, instrumentów pośrednich oraz  

quasi-kapitałowych. Beneficjenci mogą liczyć na finansowanie w zakresie 7,5-25 mln 

euro. 
                                                           
7
 http://rpk.wroclaw.pl/konkursy-H2020.html  

http://rpk.wroclaw.pl/konkursy-H2020.html
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 W ramach „InnovFin MidCap Guarantee” dostępne będą gwarancje oraz pożyczki 

warunkowe o wartości od 7,5 do 25 mln euro, przeznaczone przede wszystkim  

dla przedsiębiorstw większych, do 3000 zatrudnionych. Finansowanie zapewni 

Europejski Bank Inwestycyjny, korzystający z pośredników finansowych – banków  

i instytucji finansowych działających na rynkach poszczególnych państw UE i państw 

stowarzyszonych. Dzięki gwarancjom i re-gwarancjom EBI pośrednicy będą w stanie 

zaproponować produkty finansowe na preferencyjnych warunkach. 

 „InnovFin SME Guarantee” zapewni dostęp do finansowania dla innowacyjnych 

MŚP oraz przedsiębiorstw do 500 zatrudnionych, poszukujących kredytów bądź 

innych form finansowania o wartości od 25 tys. do 7,5 mln euro. Środki zapewni 

Europejski Fundusz Inwestycyjny, a udostępnią je wybrani krajowi pośrednicy 

finansowi, korzystający z gwarancji bądź Re-gwarancji udzielonych przez EFI. 

 Instrument „InnovFin Advisory” będzie miał za zadanie poprawę dostępu  

do finansowania dla dużych, kapitało- i czasochłonnych projektów innowacyjnych. 

Zapewni także usługi doradcze w celu uzyskania dostępu do finansowania. Głównymi 

beneficjentami będą instytucje realizujące duże projekty, wpisujące się w Wyzwania 

Społeczne programu „Horyzont 2020”. 

 Oprócz instrumentów pożyczkowych i gwarancyjnych w programie Horyzont 2020 

uwzględniony został instrument kapitałowy „InnovFin SME Venture Capital”.  

W ramach instrumentu oferowane będzie finansowanie inwestorskie dla funduszy 

realizujących inwestycje wysokiego ryzyka, w celu poprawy dostępu do finansowania 

dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz dla wzmocnienia działalności 

badawczej i innowacyjnej w przedsiębiorstwach. Fundusze te będą następnie 

inwestować w przedsiębiorstwa do 500 zatrudnionych, prowadzące działalność 

badawczą i innowacyjną, znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju. Szczególny 

nacisk będzie położony na Eko-innowacje. Instrument będzie bezpośrednim następcą 

instrumentu GIF-1 w programie CIP. 

 

Pierwsze konkursy dla instytucji finansowych, zainteresowanych rolą narodowych 

pośredników finansowych w systemie realizacji instrumentów gwarancyjnych, zostaną 

ogłoszone w I połowie lipca 2014 r. Informacja o konkursach zostanie zamieszczona m.in.  

na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii 

Europejskiej.
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MŚP w programie „Horyzont 2020” 

Wsparcie dla MŚP jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej w zakresie wspierania 

rozwoju gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, a także spójności społecznej.  W związku  

z tym, w Programie „Horyzont 2020” przyjęto założenie, że około 20% całkowitego budżetu 

przeznaczonego na walkę z wyzwaniami społecznymi oraz na technologie wspomagające  

i przemysłowe trafi w ręce Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przede wszystkim  

za pośrednictwem nowego instrumentu, wzorowanego na rozwiązaniach amerykańskich, 

zwanego Instrumentem MŚP  (SME Instrument). Jego celem jest wypełnienie luki przy 

finansowaniu przez MŚP badań na wczesnym etapie, badań wysokiego ryzyka oraz 
                                                           
8
 http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/h2020.php  

http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/h2020.php
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innowacji, jak również pobudzanie innowacji przełomowych. Wsparcie zostało przygotowane 

w ten sposób, żeby objęty nim był cały proces tworzenia innowacji, począwszy od studium 

wykonalności aż po komercjalizację. 

1. Faza I: Celem Fazy I jest m.in.: ocena potencjału technicznego i komercyjnego 

projektu, wykonalności koncepcji, ocena ryzyka, zarządzanie prawami własności 

intelektualnej oraz poszukiwanie partnerów do współpracy. Rezultatem Fazy I będzie 

przygotowanie biznes planu kwalifikującego do Fazy II. 

Beneficjentem Fazy I może być pojedyncze MŚP bądź konsorcjum MŚP, faza trwa  

6 miesięcy a wsparcie w ramach tej fazy to ryczałt w wysokości 50 000 euro oraz 

możliwość uczestnictwa w dedykowanych szkoleniach, 

2. Faza II: W tej Fazie dofinansowane mogą zostać następujące działania: 

prototypowanie, pilotaż innowacyjnych procesów, produktów i usług, miniaturyzacja 

konstrukcji produktów, planowanie i rozwój skalowania (segmenty rynku, procesy 

itp.), powielanie rynkowe. Rezultatem Fazy II będzie przygotowanie biznes planu 

kwalifikującego do Fazy III. 

Beneficjentem fazy II może być pojedyncze MŚP bądź konsorcjum MŚP, faza trwa  

od 12 do 24 miesięcy, a wsparcie w ramach tej fazy to grant w wysokości 1-3 mln 

euro oraz możliwość uczestnictwa w dedykowanych szkoleniach, 

3. Faza III: To faza komercjalizacji, w której nie przewidziano bezpośredniego 

dofinansowania, ale szereg działań wspierających np.: uproszczony dostęp  

do dłużnych i kapitałowych instrumentów finansowych, jak również innych zasobów, 

na przykład w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. Faza ta to także 

szkolenia i mentoring oferowane małym i średnim przedsiębiorstwom przez 

ekspertów.  

 

Pomyślne zakończenie jednego etapu pozwoli MŚP przejść do następnego, każdy etap będzie 

otwarty dla wszystkich Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jednakże, pojedyncze 

przedsiębiorstwo nie może jednocześnie aplikować do obu faz. 

 

 

Wszystkie dodatkowe informacje na temat Programu „Horyzont 2020” można znaleźć  

na stronie http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en (w języku angielskim). 

 
Przygotował:  

 

Punkt Informacji Europejskiej 

Europe Direct – Poznań  

przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu 

al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań 

tel. 61 8521670 

e-mail: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl, www. europe-direct.poznan.pl 
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