
1 

Horyzont 2020 
Wsparcie Sieci KPK 
 

 

 

 
 

     

HORYZONT 2020: zagadnienia efektywności energetycznej i wykorzystania 
zasobów w konkursach 2015 
Warszawa, 05 listopada 2014 

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

"© European Union, 2013 

Prelegent:   Małgorzata Kapica 

                        Koordynator  współpracy  Sieci KPK 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/


2 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE  

przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN 

 

• KPK do PR Horyzont 2020  

• KPK do Euratom-Fission 

• KPK do Innovative Medicine Initiative (IMI) 

• koordynujemy Sieć KPK 

• koordynujemy sieć Euraxess 

 

 

Uczestniczyliśmy w 100 projektach PR i koordynowaliśmy 17 z nich 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Współpraca 

Współpracujemy z Komisją Europejską m.in.  

w ramach komitetów programowych oraz z: 

 

• punktami kontaktowymi z innych krajów (NCP)  

• siecią Enterprise Europe Network  

• krajowymi partnerami:  

   KRASP, KRPUT, PAN, RGIB, NCBR, NCN, FNP, PARP, KRAB, ARP… 

• Branżowymi Punktami Kontaktowymi  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.google.pl/url?url=http://manager.nf.pl/jakosc-uslug-i-obslugi-klienta-jako-czesc-marketingu,,12941,49,12296&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mNFOVNntIIXCOZL4gPgG&ved=0CDUQ9QEwEA&usg=AFQjCNG-GTEhCpdVHsgT57WL-NHWre5Amg
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Oferta Sieci KPK 

Wspieramy uczestnictwo polskich jednostek w H2020   

na każdym etapie przygotowania wniosku i realizacji projektu 

 

Jesteśmy nominowani i finansowani przez MNiSW,  

dzięki temu nasze usługi są nieodpłatne  

 

• dni informacyjne, konferencje, spotkania brokerskie, 

• szkolenia/warsztaty, 

• działania mentoringowe,  

• konsultacje, 

• wsparcie w poszukiwaniu partnerów,  

• promocja polskich podmiotów w wymiarze międzynarodowym,  

• wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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http://www.kpk.gov.pl 
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Horyzont 2020 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Participant portal 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Gdzie znaleźć tematy konkursowe 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Wsparcie sieci NCP 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Eksperci 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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HORYZONT 2020 - konferencje regionalne 

29.10.2014 – Region Centralny  – Warszawa 
04.11.2014 – Region Poł.-Zach.  – Wrocław  
06.11.2014 – Region Płn.-Wsch.  – Olsztyn  
18.11.2014 – Region Południowy – Kraków  
20.11.2014 – Region Płn.-Zach.  – Szczecin  
25.11.2014 – Region Wschodni  – Lublin  
27.11.2014 – Region Śląski  – Gliwice  
02.12.2014 – Region Podlaski  – Białystok  
03.12.2014 – Region Zachodni  – Poznań 
04.12.2014 – Region Północny  – Gdańsk  
09.12.2014 – Region Łódzki  – Łódź  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Wydarzenia – w W-wie 

LISTOPAD

05.11.2014 Elementy  dobrego wniosku - projekty  badawczo-innowacy jne w Hory zoncie 2020

Ogólnie - 

Societal 

Challenges

05.11.2014
HORYZONT 2020: zagadnienia ef ekty wności energety cznej i wy korzy stania zasobów w 

konkursach 2015

NMP, Energy, 

Climate

18.11.2014 Inf oday  Zdrowie, zmiany  demograf iczne i dobrostan Health

25.11.2014 Inf oday  Space Space

11.2014 Warsztaty  przy gotowania wniosków - Twinning
Widening 

Participation

GRUDZIEŃ

02.12.2014 Zasady  f inansowania i realizacji projektów Hory zont 2020 Legal/financial

11.12.2014 Elementy  dobrego wniosku - projekty  badawczo-innowacy jne w Hory zoncie 2020

Ogólnie - 

Societal 

Challenges

11.12.2014 Granty  ERC (współorganizacja z MNiSW) ERC

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Horyzont 2020 
Zasady uczestnictwa w PR HORYZONT 2020 
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Uczestnicy projektów 

 projekty realizowane przez konsorcja  

 złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw  

 członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych 

 

 odstępstwa od powyższej zasady:  

 projekt może być realizowany przez 1 podmiot prawny  mający 

siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym w przypadku: 

• badań pionierskich (ERC) 

• instrumentu MŚP 

• działań koordynacyjnych i wspierających 

• działań w zakresie mobilności 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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KWALIFIKOWANIE DO FINANSOWANIA 

 AUTOMATYCZNIE 
 Podmioty prawne mające siedzibę w państwie członkowskim lub 

stowarzyszonym; 

 Podmioty prawne mające siedzibę w państwie trzecim określonym 

w programie pracy (z listy ICPC usunięto BRIC i Meksyk). 

 ICPC- International Cooperation Partner Country 

 

PODMIOTY Z INNYCH PANSTW 
 Możliwość finansowania określono w Programie Pracy; 

 Uczestnictwo uważa się za istotne dla realizacji działania przez 

Komisję lub odpowiedni organ finansujący;  

 Takie finansowanie przewidziano w dwustronnej umowie między UE a 

państwem trzecim (np. Health – NIH). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/


16 

Wprowadzenie uproszczonego modelu 
finansowego:  

 

• UE refunduje : 

• w przypadku projektów badawczo - innowacyjnych  (R&IA) 

     Wykorzystanie skali TRL (Technology Readiness Level )  

     Poziom Gotowości Technologicznej do określenia rodzaju projektu 

•  do 100%  kosztów  bezpośrednich, (TRLs 3-6-KET) 
 

• w przypadku projektów innowacyjnych (IA) 

•  do 70%  kosztów  kwalifikowalnych , (TRLs 5-8 KETs) 

 (ale w przypadku podmiotów prawnych o charakterze   

 niezarobkowym 100%)  

 maksymalna stawka dofinansowania określona w programie pracy  
 

•  25% wydatków pośrednich,  

 (ułatwienie przygotowania kalkulacji projektu i jego rozliczenia)  
 

• kwalifikowalność podatku VAT,  

 jeśli instytucja nie może go odzyskać  
 

• „podmiot prawny o charakterze niezarobkowym” oznacza podmiot prawny, którego celem z racji formy 

prawnej nie jest osiąganie zysku lub który ma prawne lub statutowe zobowiązanie do niedystrybuowania 

zysków między udziałowców lub indywidualnych członków” 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Horyzont 2020 
Horyzont 2020 – zagadnienia efektywności  

energii i zasobów 
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Horyzont 2020 

Budżet całkowity:   77 mld € 

Horyzont 2020 – zagadnienia efektywności  
energii i zasobów 

Doskonała baza naukowa  

Europejska Rada ds. Badań 

Naukowych (ERC)  

 Przyszłe i powstające 

technologie (FET) 

Działania „Maria Skłodowska-

Curie” (MSCA)  

 Europejska infrastruktura 

badawcza  

Budżet: 24,4mld € 

Wiodąca pozycja 

w przemyśle 

Wiodąca pozycja w zakresie 

technologii  prorozwojowych 

i przemysłowych (LEIT)  

Dostęp do finansowania 

kapitałem wysokiego ryzyka 

(RF)  

Innowacje w  MŚP  

Budżet: 17mld € 

Wyzwania społeczne 

Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 

Żywność, rolnictwo i leśnictwo, badania 

mórz i wód śródlądowych i biogospodarka 

Bezpieczna, czysta i efektywna energia 

Inteligentny, zielony i zintegrowany 

transport 

Klimat, środowisko, efektywna gospodarka 

zasobami i surowce 

Europa w zmieniającym się świecie – 

integracyjne, innowacyjne i refleksyjne 

społeczeństwa 

Bezpieczne społeczeństwa 

Budżet: 29.7 mld € 

Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego 

uczestnictwa  

Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa  

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 

Wspólne Centrum Badawcze (JRC)  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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PPP w Programie Pracy NMPB 

PPP kontraktowe 

(Contractual PPP): 

Wspólne Inicjatywy 

Technologiczne  
(Joint Technology Initiatives – 

JTI): 
 

 ECSEL – Electronic 

Components and Systems 

for European Leadership 

 IMI 2 – Innovative Medicines 

Initiative 2 

 Clean Sky 2 

 Bio-based industries 

 FCH 2 – Fuel Cells and 

Hydrogen 
 

 

 

  Factories of the Future 

   Energy-efficient 

Buildings 

   Green Vehicles 

   Future Internet 

   Sustainable Process 

Industry 

   Robotics 

   Photonics 

   High Performance 

Computing 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Budżet konkursu  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Call for EeB – Energy-efficient Buildings 

 

EeB 5 – 2015: Innovative design tools for refurbishment at building and 

  district level; TRL 5-7; IA; EU contr. 4-7M€ 

EeB 6 – 2015: Integrated solutions of thermal energy storage for building 

  applications; TRL 4-6; R&IA 

EeB 7 – 2015: New tools and methodologies to reduce the gap between 

  predicted and actual energy performances at the level 

  of buildings and blocks of buildings; TRL 5-7; IA, SME 

EeB 8 – 2015: Integrated approach to retrofitting of residential buildings; 

  TRL 5-7; IA, SME 

Inicjatywa EEB 

 Deadline:  2015-02-04         Budget:   €   62,500,000 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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EeB-05-2015 

 Innowacyjne narzędzia projektowe do prowadzenia renowacji 

 na poziomie pojedynczego budynku i grup budynków 
 

Zakres: 

• narzędzia do projektowania powinny promować i wdrażać zintegrowane podejście 

do innowacji, uwzględniając szereg aspektów dotyczących budynków (energii , 

komfortu, jakość powietrza, akustyki, czynników społeczno-ekonomicznych ) 

• powinny umożliwiać ocenę skuteczności różnych wariantów modernizacji. 

• powinny zakładać priorytet  dla lokalnych odnawialnych źródeł  energii 

• Powinien być uwzgledniony wstępny plan wykorzystania wyników projektu i 

biznesplany,  

     które zostaną rozbudowane na dalszych etapach projektu 

 

Wyniki projektu: 

• optymalizacja procesu projektowania budynków wydajnych energetycznie 

• bardziej efektywne metody modernizacji na poziomie pojedynczego budynku i grup 

budynków  

TRL 5-7  EU contr. 4-7M€ Type of action: IA 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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EeB-06-2015: 

Zintegrowane rozwiązania w zakresie magazynowania energii w celu 

wykorzystania jej w budynkach 

Zakres: 

• Zaawansowane rozwiązania, które: 

• Zredukują straty ciepła, spadek ciśnienia, poprawią proces wymiany ciepła pomiędzy 

materiałem magazynującym, a systemem przekazującym energię,  

• Wykorzystanie materiałów o wysokiej pojemności cieplnej (<100 stopni Celsjusza, X6 

Woda) 

• Zaawansowane systemy zarządzania energią 

• Demonstracja w małej skali (zarówno techniczna jak i ekonomiczna) 

 

Wyniki projektu: 

• Zaawansowane rozwiązania w zakresie magazynowania energii, pozwalające na ocieplanie 

wydajnych energetycznie budynków;  

• Zintegrowane systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii 

• Demonstracja niezawodnych systemów (które będą mogły być wykorzystywane przez 

przynajmniej 20 lat) 

• Redukcja zużycia energii o 15%; zwrot inwestycji do 10 lat 

TRL 4-6  EU contr. 3-6M€ Type of action: R&IA 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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EeB-07-2015 

Nowe narzędzia i metodologie zmniejszania różnicy pomiędzy 

zakładaną a rzeczywistą wydajnością energetyczną budynków i 

grup budynków  

Zakres: 

• przewidywalność obciążenia urządzeń oraz konsumpcji energii  

• stworzenie metodologii i narzędzi do monitorowania i szacowania wydajności energetycznej 

budynków. 

• uwzględnienie wszystkich faz działania budynku (od projektowania po działanie i 

modernizację)  

• ustalenie elementów wpływających pozytywnie na zdrowie i komfort mieszkańców 

• inteligentny system zarządzania energią 

• demonstracja na przynajmniej trzech budynkach 

• udział różnych interesariuszy 
 

Cele: 

• redukcja różnicy pomiędzy szacowanym a rzeczywistym zużyciem energii 

• wykazanie opłacalności nowych narzędzi, metod pomiaru i analizy rzeczywistej 

charakterystyki energetycznej budynku.  

• możliwość powielania rynkowego 

TRL 5-7      EU contr. 4-7M€         Type of action: IA 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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EeB-08-2015 

Zintegrowane podejście do termomodernizacji budynków mieszkalnych 

Zakres: 

• Projekt skupiający się na modernizacji budynków mieszkalnych 

• Innowacyjne, wydajne i korzystne kosztowo rozwiązania w zakresie 

termomodernizacji, stworzenie budynku niezależnego energetycznie 

• Przełomowe rozwiązania, ale tanie w zakupie i utrzymaniu 

Rekomendacje: 

• Udział właścicieli budynków 

• Akceptacja użytkowników budynków 

• Min 2 demonstracyjne rozwiązania w dwóch różnych klimatycznie warunkach 

 

Wyniki: 

• Redukcja zużycia energii o 60%, tania technologia 

• Możliwość powielania rynkowego 

• Zwrot inwestycji w mniej niż 7 lat 

TRL 5-7   EU contr. 4-7M€      Type of action: IA 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Rekomendowane elementy projektów Innovation Action: 

 

• Udział MŚP z potencjałem badawczym 

• potencjalna synergia z funduszami krajowymi/regionalnymi, funduszami 

strukturalnymi, funduszami inwestycyjnymi 

• zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami 

• wstępny plan wykorzystania wyników projektu i wstępne biznesplany 

 które zostaną rozbudowane w trakcie realizacji projektu 

 

 

EeB-5,7,8 - IA 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/


27 

 

 

PPP SPIRE w Programie Pracy 

NMPB 2015 

Konkurs H2020-SPIRE-2015 

Budżet:  €75,170,000 

Termin składania wniosków:   04 lutego 2015 

 

SPIRE-05-2015: New adaptable catalytic reactor methodologies for Process 

Intensification 

SPIRE-06-2015: Energy and resource management systems for improved 

efficiency in the process industries 

SPIRE-07-2015: Recovery technologies for metals and other minerals 

SPIRE-08-2015: Solids handling for intensified process technology 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Z kim się kontaktować? 
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Dodatkowe informacje 

http://www.kpk.gov.pl 

 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal 

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/ 
 

 

 

 

 

Horizon 2020 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
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Krajowy Punkt Kontaktowy  

Programów Badawczych UE 
Instytut Podstawowych Problemów Techniki  

Polskiej Akademii Nauk 

 

ul. Krzywickiego 34 

02-078 Warszawa  

 

tel:        +4822 828 74 83  

fax:       +4822 828 53 70  

e-mail:  kpk@kpk.gov.pl 

Jarosław Piekarski 

e-mail: jaroslaw.piekarski@kpk.gov.pl 

Małgorzata Kapica 
e-mail: malgorzata.kapica@kpk.gov.pl 

Dziękuję za uwagę 

W prezentacji wykorzystano slajdy  

przygotowane przez Ekspertów KPK PB UE 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/

