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W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 
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Creating Industrial Leadership and 
Competitive Frameworks 

 Leadership in enabling and industrial 
technologies 

ICT 

Nanotech., Materials, Manuf. and 
Processing  

Biotechnology 

Space 

 Access to risk finance  

 Innovation in SMEs 

Excellence in the Science Base 

 Frontier research (ERC) 

 Future and Emerging Technologies (FET) 

 Skills and career development (Marie Curie) 

 Research infrastructures 

Shared objectives and principles  

  

Common rules, toolkit of funding schemes 

Europe 2020 priorities 

European Research Area 

Simplified access 

International cooperation 

Dissemination & knowledge tranfer 

 

Tackling Societal Challenges 

 Health, demographic change and wellbeing 

 Food security, sustainable agriculture and 

 the bio-based economy 

 Secure, clean and efficient energy 

 Smart, green and integrated transport 

 Climate action, resource efficiency and raw  

 materials 

 Inclusive, innovative and reflective 
societies 

 Secure Societies 

 
 

 EIT 
JRC 

ICT 

ICT 
ICT 
ICT 
ICT 

ICT 

ICT 
ICT 

ICT 
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eInfrastruktury i FET w Horizon 2020 w 
roku 2015 

Excellent Science, H2020 
•European Research Council 

•Marie Skłodowska-Curie actions 

•Future and Emerging Technologies 

•Research Infrastructures Programme 
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Misja FET 

„Future and emerging technologies to dział programu Horyzont 2020 za 

pomocą, którego wspierana jest współpraca naukowa w zakresie nowych  

i wysoce ryzykownych projektów naukowych, pomaga w sfinansowaniu  

z obiecujących, ale nie rozwiniętych, obszarów naukowych, a także  

w rozbudowie współpracy pomiędzy różnymi środowiskami naukowymi.” 
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Cele polityczne 

Odkrywanie całkowicie nowych obrszarów technologicznych, które 
potencjalnie mogą stanowić podstawę dla rozbudowy gospodarki europejskiej 
w nadchodzących latach.  

 

Stworzenie podstawy dla przywództwa Europy w badaniach i innowacjach w 
zakresie nowych technologii.  

 

Stworzenie jak najlepszych warunków w Europie do rozwijania 
multidyscyplinarnej współpracy nad nowymi i wschodzącymi technologiami.  

 

Bodziec do utworzenia środowisk, które rozwijać będą wschodzące i nowe 
technologie przemysłowe oraz takie technologie, które pozwolą na 
rozwiązanie najważniejszych wyzwań społecznych naszych czasów.  
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FET Open – nowe pomysły na technologie przyszłości.  

Żeby złożyć projekt w ramach FET Open należy odnieść się do sześciu kluczowych warunków 

wymienionych w konkursie:  

1.Długoterminowa wizja- badania muszą być nowatorskie i wykraczające poza aktualny stan wiedzy;  

2.Przełomowe S&T – badania mają prowadzić do przełomu w danej dziedzinie;  

3. Kamień węgielny dla nowych technologii – przewidywany przełom musi dać podstawy nowej 

technologii;  

4. Nowość – badania muszą być oparte na nowych pomysłach a nie na modyfikacji już istniejących 

koncepcji;   

5. Wysokie ryzyko – zbalansowane przez interdyscyplinarne podejście do problemu;  

6. Interdyscyplinarność – udział wielu dziedzin nauki w projekcie, pozwalające na dokonanie 

przełomu. 

FET Open 

Zamknięcie konkursu - 29.09.2015 
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FET Proactive – ma być wsparciem dla nowych rozwijających się technologii 

wykorzystując podejście „top-down”.  

W ramach programu pracy na lata 2014-2015 przewidziano realizację następujących inicjatyw: 

• Global System Science – ma na celu usprawnienie metod dzięki którym wiedza naukowa 

może stymulować, pomagać oceniać polityki i społeczne odpowiedzi na globalne wyzwania, 

takie jak zmiany klimatu itp. 

• Knowing, doing, being: cognition beyond problem solving – ma na celu odnowienie więzi 

między różnymi dyscyplinami zajmującymi się wiedzą i poznaniem z różnych perspektyw: 

neuronowych, fizycznych, społecznych do sztucznych systemów poznawczych. 

• Quantum simulation – ma na celu wykorzystanie technologii kwantowych do rozwiązywania 

problemów będących poza zasięgiem obecnych możliwości IT. 

• High Performance Computing – rozwiązania w zakresie superkomputerów i wysokich moczy 

obliczeniowych.  

FET Flagships – dwa 10-letnie projekty:  

Graphene - http://www.graphenecall.esf.org/ 

Human Brain Project - https://www.humanbrainproject.eu/ 

FET Proactive i FET Flagships 
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Budżet FET na lata 2014-2015 
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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 

Jan Lisowski 
e-mail: jan.lisowski@kpk.gov.pl  

Dziękuję za uwagę 

Osoby do kontaktu: 


