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PHIN Consulting Sp. z o.o. wraz ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
 

 
mają zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatne spotkanie informacyjne  

 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO POZYSKANIA DOTACJI W RAMACH 

PROGRAMU HORIZON 2020. 
 
 
 

 

 

 program finansowania Komisji Europejskiej na lata 2014-2020; 

 następca 7 Programu Ramowego realizowanego w latach 2007-2013; 

 największy mechanizm finansowania badań naukowych w Europie o budżecie ponad 
80 mld. euro; 

 program wspierający: technologie przyszłości, inteligentne rozwiązania, sytuacje 
kryzysowe; 

 obejmujący dziedziny tj.: zdrowie, żywność i biotechnologia, nauki informatyczne, 
nanotechnologie, energię, środowisko, transport, nauki socjoekonomiczne, 
przestrzeń kosmiczną oraz bezpieczeństwo. 

 

 

 

 

 

Uprawnieni do składania wniosków: instytuty naukowe, uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa 

– głównie sektor MŚP, jednostki naukowe prowadzące badania i opracowujące nowe 

rozwiązania, ośrodki badawcze, partnerstwa publiczno-prywatne. 

 

 

 

 

Czym jest HORIZON 2020? 
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Program będzie realizowany w oparciu o 3 priorytety tematyczne: 

 

 PRIORYTET 1: „Wiodąca pozycja w przemyśle” DOFINANSOWANIA DLA BIZNESU 

 PRIORYTET 2: „Wyzwania społeczne” DOFINANSOWANIA W DZIEDZINACH   

SPOŁECZEŃSTWO, EKOLOGIA, MEDYCYNA 

 PRIORYTET 3: „Doskonała baza naukowa” DOFINANSOWANIA W DZIEDZINIE NAUKI 

 

 

 

 

Wszystkich zainteresowanych możliwościami pozyskania dofinansowania serdecznie 

zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne: 

27 stycznia, godzina 10:00 

Sala nr 112, budynek nr 8 (stary kampus na Ursynowie) 

 

Nasze spotkanie poświęcone będzie praktycznym aspektom przygotowania wnioskodawców 

i projektów do pozyskiwania dotacji w ramach programu HORIZON 2020. Podczas spotkania 

specjaliści podzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami oraz pomogą w sposób 

praktyczny przygotować się do rozdania środków. 

Nasi eksperci opowiedzą Państwu m. in. o 

 zasadach uczestnictwa w HORIZON 2020 

 typach projektów 

 zasadach finansowania i budżetowaniu 
 zasadach tworzenia konsorcjum. 

 

 

 

 

 

Priorytety 

 

Spotkanie informacyjne 
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10:00 – 10:50 – Prezentacja programu HORIZON 2020:  

 Zasady uczestnictwa w programie HORIZON 2020; 

 Typy projektów i działania, które mogą zostać sfinansowane; 

 Korzyści dla beneficjentów;  

 Wniosek aplikacyjny – od pomysłu do projektu. 

10:50 – 11:40 – Poradnik praktyczny:  

 Partnerstwo – charakterystyka, nawiązywanie i zarządzanie relacjami w Partnerstwie;  

 Dofinansowanie – wysokość oraz forma wsparcia, katalog kosztów, rozliczanie;  

 Nabór projektów – terminy, kryteria wyboru. 

11:40 – 12:00 – Przerwa 

12:00 – 13:00 – Środki na innowacje/badania  

 przegląd programów oferujących wsparcie projektów z obszaru innowacji/badań; 

 Pytania uczestników, indywidualne konsultacje. 

 

 

 

 

 

Program spotkania 

Kontakt 


