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InfoDay – efektywność energetyczna zasobów w konkursach 2015 
Warszawa, 5 listopada 2014 

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

„HORIZON 2020,  

Challenge 5:  Climate action, environment,  

resource efficiency and raw materials” 

ODPADY  i  WODA  w 2 konkursie 

Jolanta Wolska 

Maria Antosiewicz 

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


2 www.kpk.gov.pl  

Zagadnienia dotyczące odpadów oraz wody  

są zgrupowane w dwóch działach,  

z odmiennym oznakowaniem tematów konkursowych: 

(1) WASTE-numer-rok:  
Waste, a resource to 
recycle,  
reuse and recover  
raw materials 
 

(2) WATER-numer-rok:  
Water Innovation: boosting its 
value for Europe 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
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• Program Pracy  na 2 konkurs dostępny na Participant Portal 
 

• Otwarcie 2 konkursu – 10.12.2014 
• Dokumenty są dostępne po wyszukaniu konkursów  

 o statusie „forthcoming” 
 

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

Terminy składania projektów: 
 

 21.04.2015  - dla jednoetapowych     
           - 1 etap dla dwu-etapowych 
 
             08.09.2015 - 2 etap dla dwu-etapowych 

Tematy 2014/2015: dla jednego tematu tzw „open call”  
  – ciągłe składanie wniosków z datami granicznymi  
                           („cut-off dates”) – szczegóły w programie 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Research and Innovation Actions  

Instrumenty finansowania stosowane dla realizacji przedstawianych 
tematów (instrument przypisany do każdego tematu): 

Innovation Actions   

Coordination and support actions   

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

Research and Innovation Actions  
Cel : 

• Generowanie nowej wiedzy; 
• Wykazanie przydatności/wartości nowych technologii, 

produktów, procesów, rozwiązań; 
 

Działania: 
• Badania podstawowe 
• Badania aplikacyjne; 
• Prace nad rozwojem nowych technologii / poprawą jakości, 

testy, walidacja,  
• Tworzenie i testy prototypów na małą skalę w warunkach 

laboratoryjnych lub symulowanych warunkach zewnętrznych; 
 

100%  dofinansowania; min 3 jednostki z 3 różnych krajów MC lub AC 

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

Innovation Actions  
Cel: 

• Tworzenie planów produkcji i tworzenie nowych 
produktów, procesów, rozwiązań 

• Włączenie prac nad prototypami – testy, demonstracje, 
działania pilotażowe, walidacja na małą skalę, włączenie 
na rynek 

Działania: 
• Faza „demonstracyjna lub pilotażowa” – wykazanie 

przydatności i technicznej sprawności nowego rozwiązania 
• „Faza rynkowa” – wsparcie dla pierwszego wprowadzenia 

na rynek innowacji, która przeszła już fazę demonstracyjną 
• Możliwe badania w ograniczonym zakresie;  

 
70% dofinansowania (non-profit 100%) 
min. 3 jednostki z 3 różnych krajów MC lub AC 

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

Coordination and support actions  
Cel: 

• Działania wspomagające  dla przygotowania opracowań, 
stworzenia sieci ekspertów, …. 

Działania: 
• Standaryzacja, rozpowszechnianie, tworzenie sieci, działania 

koordynujące, tworzenie dialogu między grupami 
zainteresowań 

• Tworzenie planów strategicznych 
• Tworzenie opracowań 
• Działania koordynacyjne 

 
100%  dofinansowania; min 1 jednostka z MC lub AC; 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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(1) Call – Waste: a resource to recycle, 
reuse and recover raw materials 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
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WASTE 4 – 2014/2015: Towards near-zero waste  
at European and global level  

Coordination and support actions 

Udział KE  ~1,5 mln E 

Problem :  

• Różnorodność odpadów, różne możliwości ich wykorzystania- 

wymagają skoordynowanych działań; 

• Konieczność utworzenia sieci z udziałem różnych specjalistów oraz 

przedstawicieli różnych sektorów działalności społecznej; 

 

Cel 

• Powstanie sieci z udziałem naukowców, przedsiębiorstw, 

przedstawicieli władzy – dla efektywnego zarządzania różnorodnymi 

odpadami; 

• Ważne przekazywanie w sposób kompetentny informacji o sposobach 

zarządzania odpadami – z włączeniem nowych technologii 

(szczególnie dla krajów rozwijających się); 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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WASTE 4 – 2014/2015: Towards near-zero waste  
at European and global level  

Coordination and support actions 

 

Problematyka – projekt powinien dotyczyć jednego z obszarów: 

 

d) [2015] Raw materials partnerships:  

stworzenie szerokiej interdyscyplinarnej platformy fachowców od 

zarządzania surowcami - wokół wybranych kluczowych surowców  

- Konieczne zebranie fachowców na wszystkich etapach 

wykorzystywania surowców (np. wydobywanie, przetwarzanie, 

recykling, sposoby wykorzystywania, sektor publiczny) 

 

- akcja wspierająca EIP- European Innovation Partnership on raw 

materials; 

wspieranie organów decyzyjnych; 

- poprawa wykorzystania i dostępności surowców 

 

 

 

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

a) Eco-innovative solutions  

szeroki wybór specyficznego podejścia: 

                                                     Innovation actions (2-etapowy) 

Udział KE  8-10 mln E 

Zakres tematyczny:  

• Opracowanie innowacyjnego rozwiązania technologicznego  

mającego na celu: redukcja odpadów;  sposoby gromadzenia, 

recykling; odzyskiwanie cennych materiałów z odpadów; 

• Podejście powinno integrować rozwiązania technologiczne i nie-

technologiczne (np. włączanie systemów zachęt ekonomicznych dla 

zrównoważonej produkcji) 

WASTE 6 – 2015: Promoting eco-innovative waste 

management and prevention as part of sustainable 

urban development 

CEL:  

Stymulacja rozwoju nowych rozwiązań eko-innowacyjnych – dla : 

 Ograniczania generowania odpadów, 

 Promowania wykorzystywania odpadów jako surowce, 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
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(b) Eco-innovative strategies  

                                   Research and innovation actions (2-etapowy) 

Udział KE  4-5 mln E 

CEL: 

• Rozwój zrównoważonych i innowacyjnych strategii dla  redukcji  i 

zarządzania odpadami na terenach przemysłowych; 

• Projekt powinien wskazać jakie czynniki charakterystyczne dla 

obszarów przemysłowych (np. sposób życia, kultura, 

konsumpcja, elementy społeczne, inne …) wpływają na życie w 

mieście; 

• Wkład do systemów zarządzania odpadami,  ograniczenie 

ryzyka – jak elementy eko-innowacyjnych systemów zarządzania 

terenami uprzemysłowionymi 

WASTE 6 – 2015: Promoting eco-innovative waste 

management and prevention as part of sustainable 

urban development 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
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WASTE 7 – 2015: Ensuring sustainable use of agricultural 

waste, co-products and by-products  

    Research and innovation actions (2-etapowy) 

Udział KE  ~7 mln E 

 
 

CEL:  Redukcja i recykling odpadów rolnych, nowe procesy dla ich 

wykorzystania, nowe technologie; 

Zakres badań: 

• Ocena istniejących technik i rozwój nowych rozwiązań dla 

wykorzystania odpadów rolniczych 

• Oczekuje się zastosowania tzw „case studies” dla specyficznych 

rodzajów odpadów pochodzących z różnych szerokości 

geograficznych; 

• Nowe rozwiązania umożliwiające stosowanie bezpieczne odpadów 

rolnych dla nawożenia gleb; 

uwzględnienie zagrożeń patogenami 

• Poprawa jakości wód i powietrza w wyniku nowoczesnej gospodarki 

odpadami;  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
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Struktura Programu Pracy (trzy części): 

(2) Call – Water Innovation: boosting 
its value for Europe 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
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WATER_1 – 2014/2015: Bridging the gap: from   
innovative water solutions to market replication 

Innovation action (2-etapowy)  

Udział KE  6-8 mln E 

Cel - m.in:  

• Przyspieszenie komercjalizacji rozwiązań eko-innowacyjnych w obszarze 

WODA.                                                                              

Problematyka - zakres.  

1. [2015] demonstracja nowego rozwiązania innowacyjnego dotyczącego 

WODY, odnoszącego się do jednego z 3-ch horyzontalnych obszarów 

priorytetowych;  

- redukcja zużycia wody; 

- poprawa zarządzania surowcami (np. energią czy materiałami); 

- rozwiązania ekoinnowacyjne, wprowadzenie analizy cyklu życia produktu; 

- włączenie aspektów socjalnych, ekonomicznych, zarządzania . . .  

- ważny udział MŚP; 
 

Obszary Priorytetowe EIP Water:  

horyzontalne: (i) zarządzanie wodą; (ii) system decyzyjny i monitoring; (iii) finanse dla 

innowacji 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
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WATER-2 – 2014/2015: Integrated approaches to water 
and climate change  

Research and innovation actions (2-etapowy)  
Udział KE 6-8 mln E 

Cel - :  

Poprawa zrozumienia wpływu zmian klimatu na cykle hydrologiczne 

 

(b)  [2015] Integrated approaches to food security, low-carbon energy, 

sustainable water management and climate change mitigation; 

 

• Wypracowanie wielodyscyplinarnego podejścia/metodologii dla 

zrozumienia powiązań pomiędzy rolnictwem, leśnictwem, zmianami 

klimatu i adaptacją do zmian w powiązaniu z energetyką i ekonomią; 

• Ocena potencjalnej roli w tym procesie polityki „low-carbon” – z jej 

ograniczeniami;  

• Podstawy naukowe zależności ląd-woda-energia-klimat; 

• Rozwój nowych strategii  (regionalnych, krajowych, 

globalnych)integrujących zarządzanie lądem, rolnictwem, wodą, energią; 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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WATER-4 – 2014/2015: Harnessing EU water research and innovation 
results for industry, agriculture, policy makers and citizens 

coordination and support actions 

 

CEL:  wspieranie wykorzystania istniejących wyników badan nad WODĄ przez 

różnych odbiorców, promocja innowacji i rozwoju biznesu; 

 

[2015]; trzy podtematy; udział KE ~3 mln euro / pod-temat 

 

• Transfer rozwiązań innowacyjnych w zarządzaniu wodą do końcowych 

użytkowników w rolnictwie dla poprawy efektywności wykorzystania wody  

i poprawy działalności; 

 

• Stworzenie sieci tematycznej o zakresie  „woda w rolnictwie” ; 

 

• Wspieranie wdrażania EIP (European Innovation Partnership)  w zakresie: 

- Agricultural Productivity and Sustainability  (EIP-AGRI) :   

                             http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm 

      w powiązaniu z „Water”:  http://www.eip-water.eu/ 
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WATER-5 – 2014/2015: Strengthening international 
R&I cooperation in the field of water 

CEL:  promocja wiedzy generowanej w Europie dla rozwiązań w obszarze 

WODA w krajach rozwijających się (np. Afryka, Chiny, Indie); 

Coordination and support actions 

 

(b) [2015];  A coordination platform . . .  dla wspieranie współpracy z 

Afryką 

Udział KE do ~3 mln E 

Platforma dla naukowców, polityków, różnych odbiorców 

reprezentujących różne kraje Afryki; 

Identyfikacja przeszkód dla : 

• zrównoważonego zarządzania wodą; 

• zasobami naturalnymi; 

• ekosystemami; 

• rozwój mechanizmów adaptacji do zmian klimatu w Afryce; 
     

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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WATER-5 – 2014/2015: Strengthening 
international R&I cooperation in the field of water 

Research and innovation actions (2-etapowy)   

Udział KE ~2-3 mln E 

 c.d    

(c) [2015]; Development of water supply and sanitation technology, 

systems and tools, and/or methodologies . . .  dla: 
 

• zarządzania ryzykiem związanym z zaopatrzeniem w wodę  i 

utrzymaniem dobrej jakości pod względem sanitarnym (wiele 

aspektów); 

• Zarządzania zasobami wodnymi w tym na potrzeby rolnictwa i 

zabezpieczenia produkcji żywności; 

• Zrównoważonej ochrony środowiska i zabezpieczenia wzrostu 

ekonomicznego; 

 

Główne kraje docelowe – kraje Morza Śródziemnego nie należące do UE  

                                          Afryka 

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

29.10.2014 – Region Centralny  – dawny BUW UW 
 

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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ul. Krzywickiego 34 

02-078   Warszawa  

 

tel:        +4822 828 74 83  

fax:       +4822 828 53 70  

e-mail:  kpk@kpk.gov.pl,    www.kpk.gov.pl  

Dziękuję za uwagę 

Pytania? 

Jolanta Wolska 

Maria Antosiewicz 

e-mail:  

maria.antosiewicz@kpk.gov.pl 

jolanta.wolska@kpk.gov.pl 
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