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UCZESTNICTWA UCZESTNICTWA 

Prelegent: Barbara Trammer

Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE
w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki 
Polskiej Akademii Nauk

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP



PLAN PREZENTACJIPLAN PREZENTACJI

� GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA
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� GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA

� UPROSZCZENIE ZASAD I PROCEDUR

� ISTOTNE ZMIANY 



GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA (1)

�� Projekty realizowane przez konsorcja zło żone z co najmniej 3 Projekty realizowane przez konsorcja zło żone z co najmniej 3 
partnerów z 3 ró żnych pa ństw członkowskich UE i/lub pa ństw partnerów z 3 ró żnych pa ństw członkowskich UE i/lub pa ństw 
stowarzyszonychstowarzyszonych

�� Na zasadzie odst ępstwa od powy ższej zasady projekt mo że być Na zasadzie odst ępstwa od powy ższej zasady projekt mo że być 
realizowany przez 1 podmiot prawny  realizowany przez 1 podmiot prawny  mający siedzib ę w państwie mający siedzib ę w państwie 
członkowskim lub stowarzyszonym członkowskim lub stowarzyszonym w przypadku:w przypadku:

•• badań pionierskich (ERC)badań pionierskich (ERC)
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•• badań pionierskich (ERC)badań pionierskich (ERC)

•• instrumentu MŚP (jeśli działanie ma wyraźną europejską wartość dodaną)instrumentu MŚP (jeśli działanie ma wyraźną europejską wartość dodaną)

�� Na zasadzie odst ępstwa od powy ższej zasady projekt mo że być Na zasadzie odst ępstwa od powy ższej zasady projekt mo że być 
realizowany przez 1 podmiot prawny w przypadku:realizowany przez 1 podmiot prawny w przypadku:

•• działań koordynacyjnych i wspierającychdziałań koordynacyjnych i wspierających

•• działań w zakresie mobilnościdziałań w zakresie mobilności



GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA (2)

� Projekty finansowane wyłaniane w drodze konkursów o głaszanych przez KE

� Jakość  projektów oceniana przez niezale żnych ekspertów

� Podstawowe kryteria oceny: Doskonało ść – Jasno ść i skuteczno ść realizacji –
Oddziaływanie (dla ERC – TYLKO Doskonało ść)

� Wymiar europejski projektu (European added value)
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�� Silniejszy akcent na innowacje Silniejszy akcent na innowacje -- nowe formy finanso wania nakierowane na nowe formy finansowania nakierowane na 
innowacyjno ść: innowacyjno ść: przedkomercyjneprzedkomercyjne zamówienia publiczne, zamówienia pub liczne zamówienia publiczne, zamówienia publiczne 
na innowacyjne rozwi ązania, nagrody motywacyjne (na innowacyjne rozwi ązania, nagrody motywacyjne (inducementinducement prizesprizes), ), 
dedykowane instrumenty finansowededykowane instrumenty finansowe

�� Obowi ązek zapewnienia otwartego dost ępu do publikacji naukowychObowi ązek zapewnienia otwartego dost ępu do publikacji naukowych

�� Szersza akceptacja zwykłych praktyk ksi ęgowych beneficjentaSzersza akceptacja zwykłych praktyk ksi ęgowych beneficjenta

�� Łatwiejsze ni ż dotychczas zasady aplikowania o dofinansowanie, Łatwiejsze ni ż dotychczas zasady aplikowania o dofinansowanie, 
uczestniczenia w projektach i rozliczania (UPROSZCZ ENIA)uczestniczenia w projektach i rozliczania (UPROSZCZ ENIA)



JEDEN PROJEKT JEDEN PROJEKT –– JEDEN POZIOM FINANSOWANIAJEDEN POZIOM FINANSOWANIA

Jeden projekt Jeden projekt –– jeden poziom finansowania (bez ró żnicowania na jeden poziom finansowania (bez ró żnicowania na 
rodzaje beneficjentów lub działa ń).rodzaje beneficjentów lub działa ń).
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Podstawowy poziom finansowania Podstawowy poziom finansowania –– do 100% kosztów do 100% kosztów 
kwalifikowalnychkwalifikowalnych

W przypadku projektów innowacyjnych W przypadku projektów innowacyjnych –– do 70% kosztów do 70% kosztów 
kwalifikowalnychkwalifikowalnych (ale w przypadku podmiotów prawnych o (ale w przypadku podmiotów prawnych o 
charakterze niezarobkowym do 100%)charakterze niezarobkowym do 100%)

Maksymalna stawka dofinansowania okre ślona w programie pracy.Maksymalna stawka dofinansowania okre ślona w programie pracy.



�� Projekty badawczoProjekty badawczo--innowacyjneinnowacyjne

�� Projekty innowacyjne Projekty innowacyjne 
polegaj ące „głównie na działaniach maj ących bezpo średnio na celu polegaj ące „głównie na działaniach maj ących bezpo średnio na celu 
opracowywanie planów iopracowywanie planów i systemów lub projektów nowych, systemów lub projektów nowych, 
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opracowywanie planów iopracowywanie planów i systemów lub projektów nowych, systemów lub projektów nowych, 
zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub u sług. Do zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub u sług. Do 
tych celów działalno ść taka mo że obejmowa ć przygotowywanie tych celów działalno ść taka mo że obejmowa ć przygotowywanie 
prototypów, testowanie, demonstracj ę, projekty pilota żowe, walidacj ę prototypów, testowanie, demonstracj ę, projekty pilota żowe, walidacj ę 
produktów na du żą skal ę iproduktów na du żą skal ę i powielanie rynkowepowielanie rynkowe ””



RYCZAŁT NA KOSZTY POŚREDNIERYCZAŁT NA KOSZTY POŚREDNIE
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Jednolity dla wszystkich beneficjentów sposób Jednolity dla wszystkich beneficjentów sposób 
wykazywania kosztów po średnich  wykazywania kosztów po średnich  –– ryczałt w ryczałt w 
wysoko ści 25% całkowitych kosztów bezpo średnich wysoko ści 25% całkowitych kosztów bezpo średnich 
z wył ączeniem podwykonawstwaz wył ączeniem podwykonawstwa



REJESTRACJA CZASU PRACYREJESTRACJA CZASU PRACY
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Brak wymogu rejestracji czasu pracy dla osób zatrudni onych Brak wymogu rejestracji czasu pracy dla osób zatrudni onych 
wył ącznie do realizacji projektu.wył ącznie do realizacji projektu.

W takich przypadkach wystarczy o świadczenie potwierdzaj ące, że W takich przypadkach wystarczy o świadczenie potwierdzaj ące, że 
dana osoba wykonywała prac ę wył ącznie w ramach projektudana osoba wykonywała prac ę wył ącznie w ramach projektu ..



ROCZNY EFEKTYWNY CZAS PRACYROCZNY EFEKTYWNY CZAS PRACY
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Wprowadzono opcj ę wyboru mi ędzy:Wprowadzono opcj ę wyboru mi ędzy:
�� ustalon ą liczb ą godzin rocznego efektywnego czasu pracyustalon ą liczb ą godzin rocznego efektywnego czasu pracy
�� wyliczaniem efektywnego czasu pracywyliczaniem efektywnego czasu pracy



ŚWIADECTWO KONTROLI SPRAWOZDAŃ ŚWIADECTWO KONTROLI SPRAWOZDAŃ 
FINANSOWYCHFINANSOWYCH
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Przedkładane do KE musi by ć jedynie w momencie Przedkładane do KE musi by ć jedynie w momencie 
sporz ądzania ko ńcowego sprawozdania w sytuacji, sporz ądzania ko ńcowego sprawozdania w sytuacji, 
gdy żądane z KE dofinansowanie  jest wy ższe lub gdy żądane z KE dofinansowanie  jest wy ższe lub 
równe 325 000 EURO równe 325 000 EURO 



KOSZTY OSOBOWE WŁAŚCICIELI MŚP KOSZTY OSOBOWE WŁAŚCICIELI MŚP 
(KONTYNUACJA)(KONTYNUACJA)
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Właściciele małych i średnich przedsi ębiorstw Właściciele małych i średnich przedsi ębiorstw 
niepobieraj ący wynagrodzenia mog ą naliczy ć koszty niepobieraj ący wynagrodzenia mog ą naliczy ć koszty 
personelu na podstawie ustalonej  przez KE metody personelu na podstawie ustalonej  przez KE metody 
wyliczania kosztów jednostkowychwyliczania kosztów jednostkowych



PARTICIPANT PORTALPARTICIPANT PORTAL
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Komisja w dalszym ci ągu d ążyć będzie do uproszczenia procedur Komisja w dalszym ci ągu d ążyć będzie do uproszczenia procedur 
poprzez  dalsz ą rozbudow ę i doskonalenie poprzez  dalsz ą rozbudow ę i doskonalenie ParticipantParticipant Portal jako Portal jako 
jedynego punktu dost ępu dla uczestników od momentu opublikowania jedynego punktu dost ępu dla uczestników od momentu opublikowania 
zaprosze ń do składania wniosków projektowych, poprzez zło żenie zaprosze ń do składania wniosków projektowych, poprzez zło żenie 
tych wniosków a ż po etap realizacji.tych wniosków a ż po etap realizacji.



VAT, WYPŁACANIE DODATKOWYCH WYNAGRODZEŃVAT, WYPŁACANIE DODATKOWYCH WYNAGRODZEŃ

�� VAT będzie kosztem VAT będzie kosztem kwalifikowalnymkwalifikowalnym, je śli instytucja nie mo że go , jeśli instytucja nie mo że go 
odzyska ćodzyska ć
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odzyska ćodzyska ć

�� Wprowadzenie limitu na wypłacanie dodatkowych wynagr odzeń w Wprowadzenie limitu na wypłacanie dodatkowych wynagr odzeń w 
projektach projektach –– dodatkowe wynagrodzenie mo że być dodatkowe wynagrodzenie mo że być kwalifikowalnekwalifikowalne do do 
kwoty 8 000 EUR rocznie na osob ę. W przypadku osób, które nie kwoty 8 000 EUR rocznie na osob ę. W przypadku osób, które nie 
pracuj ą wył ącznie na rzecz danego działania, stosuje si ę limit pracuj ą wył ącznie na rzecz danego działania, stosuje si ę limit 
godzinowy, który jest wyliczany poprzez podzielenie 8 00 0 EUR przez godzinowy, który jest wyliczany poprzez podzielenie 8 00 0 EUR przez 
liczb ę godzin rocznego efektywnego czasu pracy. liczb ę godzin rocznego efektywnego czasu pracy. 



Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę

Osoby do kontaktu:

PytaniaPytania??

1414
Copyright ©  KPK PB UE IPPT PANCopyright ©  KPK PB UE IPPT PAN

Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE
Instytut Podstawowych Problemów Techniki 
Polskiej Akademii Nauk

ul. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa 

tel:    0  22 828 74 83 
fax:   0  22 828 53 70 
e-mail:  kpk@kpk.gov.pl

Barbara Trammer Barbara Trammer Barbara Trammer Barbara Trammer Barbara Trammer Barbara Trammer Barbara Trammer Barbara Trammer 
barbara.trammer@kpk.gov.plbarbara.trammer@kpk.gov.plbarbara.trammer@kpk.gov.plbarbara.trammer@kpk.gov.plbarbara.trammer@kpk.gov.plbarbara.trammer@kpk.gov.plbarbara.trammer@kpk.gov.plbarbara.trammer@kpk.gov.pl


