
PAKT DLA HORYZONTU 2020

Sygnując niniejszy dokument, uczelnie, instytuty nau-
kowe PAN i instytuty badawcze za priorytet swo-
jej polityki rozwojowej uznają troskę o jak najszerszy 
udział w konkursach programu ramowego Horyzont 
2020, w szczególności zobowiązując się do:

   budowania efektywnego zaplecza organizacyj-
nego i administracyjnego, wspierającego naukow-
ców lub zespoły projektowe, które składają wnioski  
i uzyskują finansowanie z Horyzontu 2020;
        premiowania i uwzględniania aktywności w Hory-
zoncie 2020 w procesie oceny i awansu pracowników 
naukowych – zwłaszcza laureatów grantów Euro-
pean Research Council oraz koordynatorów eu-
ropejskich projektów badawczych; ważne jest też 
zachęcanie polskich naukowców do podejmowania 
roli recenzenta w europejskich konkursach, zasiada-
nia w europejskich gremiach naukowych oraz udziału 
w najbardziej znaczących konferencjach naukowych;

    inicjowania i wspierania partnerstw podmiotów  
z sektorów nauki i gospodarki na rzecz uczestnictwa 
w programie ramowym Horyzont 2020;
      budowania optymalnych warunków do przyjmo-
wania w polskich uczelniach i instytutach projektów 
badawczych finansowanych w ramach Horyzontu 
2020, a uzyskanych za granicą – przede wszystkim 
tych, w których mają swój udział polscy badacze  
i przedsiębiorcy pracujący w zagranicznych ośrod-
-kach naukowych;
    zaakceptowania oraz kierowania się zasadami 
Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu dobrych 
praktyk w zatrudnianiu naukowców, co jest ważnym 
wymogiem formalnym w wielu europejskich konkur-
sach grantowych.

Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Europie. 
Sukcesy w Horyzoncie 2020 to szansa na rozwój polskiej nauki i jej silniejszą pozycję w globalnym naukowym 
wyścigu. To też prestiż i wymierne korzyści finansowe dla naukowców, ich uczelni i instytutów – budżet obec-
nego programu ramowego na lata 2014-2020 sięga 80 miliardów euro.
By polska nauka mogła w pełni skorzystać z tej szansy, konieczna jest aktywizacja całego środowiska naukowe-
go oraz wspólne działania administracji rządowej, uczelni i instytutów badawczych, przedsiębiorców, zespołów 
naukowych i indywidualnych badaczy. Tylko wspólnie możemy stworzyć skuteczny system zachęt i wsparcia na 
poziomie administracyjnym, organizacyjnym i merytorycznym.

Aby wzmocnić wysiłki podejmowane przez uczelnie, instytuty naukowe i badawcze, Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego wdroży system identyfikowania, skutecznego wspierania i premiowania naukow-
ców, zespołów badawczych i konsorcjów ubiegających się o finansowanie badań w ramach Horyzontu 2020, 
zobowiązując się w szczególności do: 

        zapewnienia istotnej roli badań i innowacji w pro-
gramach operacyjnych finansowanych ze środków 
polityki spójności Unii Europejskiej (III kwartał 2014 r.);
  zapewnienia synergii inicjatyw realizowanych  
w ramach Horyzontu 2020 oraz krajowych i region-
alnych programów operacyjnych (III kwartał 2014 r.);
   wspierania obecności polskich ekspertów oraz 
recenzentów w gremiach doradczych, roboczych  
i programowych inicjatyw europejskich, w tym Hory-
zontu 2020 (działanie ciągłe);
    podjęcia prac nad zmianą mechanizmów oceny 
parametrycznej jednostek naukowych, dokonywanej 
przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych 
(KEJN), by ocena w szerszym zakresie uwzględniała 
uczestnictwo i sukcesy jednostki naukowej w konkur-
sach Horyzontu 2020 (II-IV kwartał 2014 r.);
       wprowadzenia bezpośrednich mechanizmów 
wsparcia uczestnictwa polskich naukowców w Ho-
ryzoncie 2020 – program „Granty na granty” umoż-
liwiający finansowanie przygotowania i preoceny 
wniosków (czerwiec 2014 r.) koordynowanych przez 
polskich uczestników oraz mechanizm finansowe-
go premiowania naukowców realizujących projekty  
w Horyzoncie 2020 (I kwartał 2015 r.);

   usprawnienia modelu świadczenia usług przez  
Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) oraz Regionalne Punk-
ty Kontaktowe, z większym naciskiem na identyfikację 
potencjalnych projektodawców oraz ich bezpośrednie 
wsparcie poprzez mentoring (działanie ciągłe); 
        zobowiązania nadzorowanych przez MNiSW agencji 
finansujących badania naukowe – Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Narodowego 
Centrum Nauki (NCN) – do identyfikowania projektów 
badawczych o największym potencjale, zapewnienia 
indywidualnego wsparcia dla potencjalnych wnios-
kodawców (działanie ciągłe);
       zobowiązania NCBR, NCN i KPK do popularyzowa-
nia dobrych praktyk w aplikowaniu o środki z Hory-
zontu 2020 oraz wspierania tworzenia interdyscypli-
narnych zespołów projektowych (działanie ciągłe);
  prowadzenia szerokiej polityki informacyjnej  
i promocyjnej, dotyczącej udziału polskich projekto-
dawców w Horyzoncie 2020 (działanie ciągłe). 


