
Inteligentne Miasta Inteligentne Miasta 
w programie w programie 

Horyzont 2020Horyzont 2020

1www.kpk.gov.plwww.kpk.gov.pl

Horyzont 2020Horyzont 2020
Katarzyna Sobótka-Demianowska

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



Horyzont 2020Horyzont 2020

Program Ramowy UE w zakresie badań naukowych 

i innowacji Horyzont 2020 (2014 – 2020) - największy w historii 
program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii 
Europejskiej, wdrażający strategię Europa 2020, wzmacniający 
konkurencyjność UE w skali globalnej
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Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro.

Celem jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od 

koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych 

rozwiązań, produktów czy technologii.



HoryzontHoryzont 2020 2020 -- strukturastruktura

DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA WIODĄCA POZYCJA 
W PRZEMYŚLE

WYZWANIA SPOLECZNE

Wiodąca pozycja w zakresie 
technologii prorozwojowych 
i przemysłowych (LEIT)
- ICT
- Kluczowe technologie
wspomagające  (KET)
- Przestrzeń kosmiczna

Zdrowie, zmiany demograficzne i 
dobrostan

Inteligentny, zielony i 
zintegrowany transport

Bezpieczna, czysta i 
efektywna energia

Bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo i 

leśnictwo, badania mórz i wód 
śródlądowych i biogospodarka

Europejska Rada ds. Badań 
Naukowych (ERC)

Przyszłe i powstające 
technologie (FET)
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Dostęp do finansowania 
kapitałem wysokiego ryzyka

Bezpieczne społeczeństwa –
ochrona wolności i bezpieczeństwa 

Europy i jej obywateli

Europa w zmieniającym się świecie –
integracyjne, innowacyjne i 
refleksyjne społeczeństwa

Działania w dziedzinie klimatu, 
środowisko, efektywna 

gospodarka zasobami i surowce

zintegrowany transport

Innowacje w MŚP

Działania „Maria Skłodowska-
Curie” (MSCA)

Europejska infrastruktura 
badawcza (w tym e-

infrastruktura)

UPOWSZECHNIANIE DOSKONAŁOŚCI I ZAPEWNIANIE SZERSZEGO UCZESTNICTWA

NAUKA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA I DLA SPOŁECZEŃSTWA

EUROPEJSKI INSTYTUT INNOWACJI I TECHNOLOGII (EIT)

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE WSPÓLNEGO CENTRUM BADAWCZEGO NIENALEŻĄCE DO OBSZARU BADAŃ 
JĄDROWYCH

EURATOM

schemat uproszczony



• Zgodność konkursów z politykami i 

strategiami UE, w tym 

tematycznymi np. SET-Plan, 

Integrated Roadmap etc.

• Zamówienie badań przez przemysł 

Program Program PracyPracy –– WorkWork ProgrammeProgramme
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• Zamówienie badań przez przemysł 

poprzez Europejskie Platformy 

Technologiczne

• Advisory Groups

• Komitet Programowy – w tym 

wkład do Scoping Paper

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Podstawowe zasadyPodstawowe zasady

Projekty badawcze realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 

partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw 
stowarzyszonych) – poza kilkoma wyjątkami

Finansowanie:

o Instytucje z krajów członkowskich i stowarzyszonych (np. Niemcy, 
Polska, Litwa)

o Instytucje z krajów trzecich (np. Ukraina, Gruzja, Algieria)

5www.kpk.gov.plwww.kpk.gov.pl

o Instytucje z krajów trzecich (np. Ukraina, Gruzja, Algieria)

Projekty finansowane wyłaniane w drodze konkursów ogłaszanych przez KE

Jakość  projektów oceniana przez niezależnych ekspertów

Jeden projekt – jeden system finansowania

o Max. 100% całkowitych kosztów kwalifikowalnych (poza działaniami 
ukierunkowanymi na wdrożenia - 70%)

o Koszty pośrednie – 25%



Kto może Kto może uczestniczyć

W projektach mogą brać udział osoby prawne oraz osoby fizyczne 

powołane na mocy prawa krajowego obowiązującego w miejscu ich 

siedziby, na mocy prawa wspólnotowego lub prawa 

międzynarodowego:

•• uczelnie wyższe,uczelnie wyższe,

•• organizacje badawcze, organizacje badawcze, 
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•• organizacje badawcze, organizacje badawcze, 

•• przedsiębiorstwa i MŚP,przedsiębiorstwa i MŚP,

•• organizacje międzynarodowe, organizacje międzynarodowe, 

•• instytucje publiczne,instytucje publiczne,

•• fundacje,fundacje,

•• i innei inne



Typy akcjiTypy akcji
RIA RIA -- ResearchResearch and and InnovationInnovation ActionAction

Projekty badawcze i innowacyjne to przede wszystkim działania 

mające na celu powstanie nowej wiedzy i /lub badanie możliwości 

wprowadzenia  nowych technologii, usług, produktów lub ich 

udoskonalenia; obejmujące badania podstawowe i stosowane.
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udoskonalenia; obejmujące badania podstawowe i stosowane.

• projekty mogą zawierać elementy demonstracyjne lub pilotażowe

• sprawdzenie poprawności prototypu w laboratorium lub w 

środowisku symulowanym



Projekt innowacyjne to przede wszystkim działania nastawione 

bezpośrednio na plany produkcyjne i/lub na projektowanie nowych, 

zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług

• projekty mogą zawierać elementy  prototypowania, testowania, 

Typy akcji Typy akcji 
IA  IA  -- InnovationInnovation ActionAction
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• projekty mogą zawierać elementy  prototypowania, testowania, 

demonstracji lub pilotażu na dużą skalę przed wprowadzeniem na 

rynek

• projekty mogą zwierać w minimalnym stopniu działania badawcze 

* Rules for participation :definicja Artykuł 2.1(6)



Akcje koordynujące i wspierające promowanie współpracy oraz 

koordynowanie działalności badawczej  i innowacyjnej na poziomie 

krajowym poprzez definiowanie, organizowanie i zarządzenie 

Typy akcji Typy akcji 
CSA CSA –– CoordinationCoordination and and SupportSupport ActionAction
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wspólnymi inicjatywami;

• np. organizowanie konferencji, spotkań, wymiana personelu, 

wymiana i upowszechnienie dobrych praktyk, tworzenie systemów 

informacyjnych itp..

* Rules for participation :definicja Artykuł 2.1(7)
Projekty nie finansują samych badań 



Program Program pracypracy -- pprzykładrzykład tematutematu

Temat

Scientific Challenge -
uzasadnienie wyboru 
tematu 

Scope – zawartość 
tematyczna, proponowane 
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tematyczna, proponowane 
działania, przybliżony 
wkład KE do jednego 
projektu

Expected impact –
spodziewane efekty 
średnio- i długoterminowe

Typ projektu 

25 lutego 2015 10



Poziomy gotowości technologii Poziomy gotowości technologii 
Technology Technology Readiness Level (TRL)Readiness Level (TRL)

Poziom I Zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska.

Poziom II Określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie.

Poziom III Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub 
koncepcje technologii.

Poziom IV Zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w 
warunkach laboratoryjnych.

Poziom V Zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w 
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HORIZON 2020 : WORK PROGRAMME 2014 – 2015 

18. General Annexes; G. Technology readiness levels (TRL) 

Poziom V Zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w 
środowisku zbliżonym do rzeczywistego.

Poziom VI Dokonano demonstracji prototypu lub modelu albo pods ystemu 
technologii w warunkach zbli żonych do rzeczywistych.

Poziom VII Dokonano demonstracji prototypu technologii w warun kach
operacyjnych.

Poziom VIII Zakończono badania i demonstracj ę ostatecznej formy technologii.

Poziom IX Sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych o dniosło 
zamierzony efekt.



Smart cities & communitiesSmart cities & communities
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Inteligentne miasta i społeczności

Główne cele

Inteligentne miasta i społeczności (Smart cities and communities)

68% populacji EU żyje w miastach i wykorzystuje 70% energii. Zrównoważony rozwój 
obszarów miejskich jest kluczowym wyzwaniem wymagającym zintegrowanego podejścia

Główne cele 

• przyspieszenie upowszechniania innowacyjnych technologii i usług, rozwiązań 
organizacyjnych i ekonomicznych wymagających międzysektorowego podejścia w 
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organizacyjnych i ekonomicznych wymagających międzysektorowego podejścia w 
obszarze energii, transportu i ICT w miastach

• upowszechnianie wyników udanych rozwiązań, usuwanie barier dla innowacji

• przyspieszenie komercyjnego wdrażania rozwiązań i wsparcie działań rynkowych

• racjonalizacja i konsolidacja rozwiązań dla inteligentnych miast 

• zapewnienie spójności uregulowań prawnych oraz standardów polityki i finansowania 
projektów



Przegląd inicjatyw finansujących działania Przegląd inicjatyw finansujących działania 
dot. lokalnej zrównoważonej energiidot. lokalnej zrównoważonej energii

European
Structural and 

Investment Fund

European
Funding

Programmes

Project 
Development 
Assistance

EU Financial 
Instruments

ERDF LIFE ELENA EIB EEEF

Cohesion Fund Community-lead
local development

ELENA CEB
ELENA EBRD

PF4EE
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local development ELENA EBRD

ESF URBACT III ELENA KfW EFSI

EAFRD CIVITAS Activity
Fund

Horizon 2020 
Call EE20

EMFF Territorial
Cooperation

Horizon 2020



Porozumienie BurmistrzówPorozumienie Burmistrzów
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Inteligentne miasta i społeczności

Inteligentne miasta i społeczności

1. SCC 1 – 2014/2015: Smart Cities and Communities solutions 

integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse 

(large scale demonstration - first of the kind) projects 

Poprawa upowszechniania rozwiązań w zakresie inteligentnych 

miast i gmin przez stymulowanie popytu rynkowego 
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miast i gmin przez stymulowanie popytu rynkowego 

2. SCC 3 – 2015: Development of system standards for smart 

cities and communities solutions 



Inteligentne miasta i społeczności

SCC 1 – 2014/2015: Smart Cities and Communities solutions integrating energy, 
transport, ICT sectors through lighthouse (large scale demonstration - first of the 
kind) projects 

Zakres tematyczny i charakterystyka działań

� Zwiększenie efektywności energetycznej w miastach, zintegrowane działania w zakresie 
energii, transportu i ICT poprzez partnerstwo miast i przemysłu na przykładzie konkretnych 
działań wdrożeniowych w wybranych miastach (lighthouse projects)

� Uwzględnianie lokalnej specyfiki, lepsze wykorzystanie zasobów lokalnych

� Zaangażowanie władz (nawet w przypadku zmian politycznych) i obywateli, optymalizacja 
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� Zaangażowanie władz (nawet w przypadku zmian politycznych) i obywateli, optymalizacja 
polityki i ram prawnych, monitorowanie skuteczności działań

� Technology Readiness Level (TRL) – co najmniej 7

� Procedura finansowa – kombinacja zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych i ryczałtu 
(budownictwo – zwrot kosztów za m2)

� Przybliżony wkład KE dla jednego projektu 18-25 mln EUR

Główne obszary działań:

� (Prawie) zeroemisyjne dzielnice – integracja i zarzadzanie  lokalnymi źródłami energii 
(OZE, ciepło odpadowe, magazynowanie energii), aktywny udział użytkowników, 
przekrojowe rozwiązania ICT

�Zintegrowana infrastruktura – sieci energetycznych, oświetlenia ulicznego, zakładów 
przemysłowych

�Zrównoważony transport miejski – infrastruktura zasilania transportu publicznego i 
prywatnego paliwami alternatywnymi, logistyka transportu i dystrybucji



Inteligentne miasta i społeczności

SCC 1 – 2014/2015: Smart Cities and Communities solutions integrating 
energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large scale 
demonstration - first of the kind) projects 
Zakres tematyczny i charakterystyka działań

Każdy projekt powinien:

� być realizowany w 2-3 miastach lub społecznościach (light house cities or communities)

� angażować przemysł, władze planistyczne, organizacje społeczne, instytucje badawcze, 
MŚP

�współpracować z 2-3 miastami obserwatorami – posiadającymi dostęp do wyników 
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�współpracować z 2-3 miastami obserwatorami – posiadającymi dostęp do wyników 
projektu, planującymi replikację rozwiązań

� być wspierany przez inne źródła finansowania (inne części programu H2020, fundusze 
strukturalne, fundusze krajowe lub regionalne

� być częścią ambitnego planu urbanistycznego – zintegrowanych planów miejskich 
zaakceptowanych przez władze miejskie (integrujących plany budownictwa, sieci 
energetycznych, systemów ICT,  transportu miejskiego itp.); plany powinny być 
dołączone do wniosku

�wdrażać atrakcyjne plany biznesowe – pozwalające na powielanie rozwiązań

� zawierać plany replikacji rozwiązań we własnych lub innych miastach (są częścią oceny) 
zaangażowanych partnerów przemysłowych i władz miejskich 

�mieć jasno zdefiniowaną strukturę i role partnerów



Inteligentne miasta i społeczności

SCC 1 – 2014/2015: Smart Cities and Communities solutions 
integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large 
scale demonstration - first of the kind) projects 
Zakres tematyczny i charakterystyka działań

Dodatkowe aspekty naukowe i techniczne projektu:

�wkład do systemów gromadzeniu danych KE (zwłaszcza w zakresie oszczędności 
energii, redukcji CO2, finansowych oszczędności, liczby utworzonych miejsc pracy, 
wpływu na środowisko itp.)

� opracowanie zintegrowanych protokołów monitorowania efektywności systemów –
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� opracowanie zintegrowanych protokołów monitorowania efektywności systemów –
m.in. energii, infrastruktury, zarządzania (co najmniej przez 2 lata po zakończeniu 
projektu) – uzupełnianie baz technicznych projektów CONCERTO



Inteligentne miasta i społeczności

SCC 1 – 2014/2015: Smart Cities and Communities solutions 
integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large 
scale demonstration - first of the kind) projects 
Spodziewane efekty 

� wdrożenie na szeroką skalę, innowacyjnych powtarzalnych i zintegrowanych rozwiązań w 
dziedzinie energii, transportu i ICT

� pobudzenie na szeroką skalę inwestycji gospodarczych ze spłatą kosztów wdrożenia w 
dopuszczalnych ramach czasowych

� zwiększenie efektywności energetycznej gmin i miast, wspieranie wykorzystywania OZE, 
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� zwiększenie efektywności energetycznej gmin i miast, wspieranie wykorzystywania OZE, 
ich integracja z systemami, umożliwienie aktywnego uczestnictwa konsumentów

� zwiększenie efektywności transportu przy mniejszej emisji zanieczyszczeń i CO2

� zmniejszenie kosztów energii

� dekarbonizacji systemu energetycznego, podczas gdy co bardziej bezpieczne i stabilne

� stworzenie silniejszych powiązań pomiędzy miastami w różnych państwach 
członkowskich

� efekty społeczne (redukcja kosztów energii dla obywateli i władz publicznych, wzrost 
jakości życia, tworzenie lokalnych miejsc pracy, poprawa jakości powietrza)

Innovation
Action

5.05.2015



Inteligentne miasta i społeczności

SCC 3 – 2015: Development of system standards for smart cities and 
communities solutions 

Call:  H2020-SCC-2015
Zakres tematyczny i charakterystyka działań

� Tworzenie standardów i podejście systemowe w specyficznych dziedzinach związanych z  
rozwojem zintegrowanych rozwiązań inteligentnych miast i gmin (inteligentne liczniki, 
sieci inteligentne, ICT, itp.)

� Redukcja kosztów poprzez standaryzację rozwiązań

� Interoperacyjność i otwartość rozwiązań - adaptacja rozwiązań do nowych wymagań 
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� Interoperacyjność i otwartość rozwiązań - adaptacja rozwiązań do nowych wymagań 
użytkowników

� Działania wzbogacające SCC1

� Przybliżony wkład KE dla jednego projektu 0,5-1 mln EUR

Spodziewane efekty 

� przyspieszenia wdrażania rozwiązań dla inteligentnych miast i gmin poprzez zwiększanie 
skali projektów i obniżanie ich kosztów

� umożliwienie otwarcia rynku dla wielu podmiotów

� zapewnienie przodującej pozycji europejskich rozwiązań inteligentnych miast na świecie.

Coordination
and Support

Actions
5.05.2015



Przykłady projektów
TRIANGULUM

Czas trwania: 60 miesi ęcyCzas trwania: 60 miesi ęcy
Bud żet: 29,52 mln euroBud żet: 29,52 mln euro
23 partnerów: w tym miasta wiod ące: Manchester, Eindhoven i Stavanger 23 partnerów: w tym miasta wiod ące: Manchester, Eindhoven i Stavanger 

oraz miasta na śladowcy: Praga, Lipsk, Sabadelloraz miasta na śladowcy: Praga, Lipsk, Sabadell
Charakterystyka projektu:Charakterystyka projektu:
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Charakterystyka projektu:Charakterystyka projektu:
- zero/low energy district, integrated infrastructures and sustainable urban 

mobility
- reduced energy consumption of buildings, increased use of renewable 

energies, increased utilization of electric vehicles, deployment of intelligent 
energy management technologies and deployment of adaptive and dynamic 
ICT data hub.

- Innovative Business Models



Przykłady projektów
REMOURBAN

Czas trwania: 60 miesi ęcyCzas trwania: 60 miesi ęcy
Bud żet: 23,84 mln euroBud żet: 23,84 mln euro
22 partnerów: w tym 22 partnerów: w tym lighthouselighthouse projectproject: Valladolid, : Valladolid, NothinghamNothingham, , 

TepebasiTepebasi oraz oraz followerfollower citiescities: : MiskolcMiskolc, , SeraingSeraing. . 
Charakterystyka projektu:Charakterystyka projektu:
- Developing a sustainable urban regeneration model, for the decision 

making for addressing wide renovation and city transformation processes. 
- Validating the urban regeneration model by means of large scale 
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- Validating the urban regeneration model by means of large scale 
interventions on several cities (more than 1.000 dwellings retrofitted, more 
than 190 EV deployed and a total investment higher than 14 M€). 

- Guaranteeing the replicability of the model at European level developed a 
procedure for assessing the replicability potential of the model. 

- generating exploitation and market deployment strategies to support the 
commercial exploitation of the project outcomes.

- Dissemination and Communication



Przykłady projektów
GrowSmarter

Czas trwania: 60 miesi ęcyCzas trwania: 60 miesi ęcy
Bud żet: 32,52 mln euroBud żet: 32,52 mln euro
39 partnerów: w tym 39 partnerów: w tym lighthouselighthouse projectproject: Sztokholm, Kolonia, Barcelona : Sztokholm, Kolonia, Barcelona 

oraz oraz followerfollower citiescities: Graz, Porto : Graz, Porto SuceavaSuceava
Charakterystyka projektu:Charakterystyka projektu:
- Improve the quality of life for European citizens by better mobility, housing 

and the quality of urban infrastructure while improving the citizens economy 
by lower energy costs and creating as much as 1500 new jobs (on the 
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by lower energy costs and creating as much as 1500 new jobs (on the 
demonstration level). 

- Reduce the environmental impact by lower energy needs by 60 % and 
increased use of renewable energy thus reducing GHG emissions even 
more. 

- Create sustainable economic development by demonstrating and preparing 
a wider rollout of smart solutions.
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Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę
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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

Osoby do kontaktu:
Katarzyna Katarzyna Katarzyna Katarzyna 

SobótkaSobótkaSobótkaSobótka----DemianowskaDemianowskaDemianowskaDemianowska
e-mail: katarzyna.sobotka@kpk.gov.pl

tel. 502 052 239tel. 502 052 239


