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Inicjatywy Partnerstwa Publiczno-

Prywatnego w PR HORYZONT 2020 
 

Prelegent:   Jaroslaw Piekarski  

 

Krajowy Punkt Kontaktowy  

Programów Badawczych UE 
w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki  

Polskiej Akademii Nauk 
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Horyzont 2020: Kluczowe elementy 

  

 Jeden program oparty o trzy filary:  
o wyzwania społeczne 

o  konkurencyjność przemysłu oraz  

o doskonałą naukę 

 Nacisk na innowacje 

 Większe zaangażowanie przemysłu poprzez 

wdrożenia przemysłowe kluczowych technologii 

prorozwojowych, oraz poprzez partnerstwa 

publiczno-prywatne (PPP) – instytucjonalne i 

kontraktowe 

 Uproszczony dostęp dla wszystkich interesariuszy 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Horyzont 2020 - struktura 

Excellent science 

 European Research 

Council 

 Future and Emerging 

Technologies 

 Marie Curie actions 

 Research  

infrastructures 

Industrial leadership Societal challenges 

 Access to risk finance 

 Innovation in SMEs 

 Health, demographic 

change and wellbeing 

 Food security, sustainable 

agriculture, marine and 

maritime research & the 

bioeconomy 

 Secure, clean and 

efficient energy 

 Smart, green and integrated 

transport 

 Climate action, resource 

efficiency and raw materials 

 Inclusive societies 

 Leadership in enabling  

and industrial technolog. 
• ICT 

• NMBP 

• SPACE 

 Secure societies 

Budżet: 79M€ na 7 lat 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Horyzont 2020 (2014-2020) 

 

Budżet:        79mld€   na 7 lat  
 

 Działania badawcze i innowacyjne 

realizowane w konsorcjach 

międzynarodowych (2-10M€) 

 Instrument dla Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw - beneficjantem  

może być jedna firma (do 2,5m€) 

 Wspieranie mobilności międzynarodowej i międzysektorowej 

(granty indywidualne i instytucjonalne) 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Czym są KETy? 

Sześć technologii strategicznych: 

 kreujących konkurencyjność i możliwości 
wzrostu 

 przyczyniających się do rozwiązywania 
wyzwań społecznych 

  o dużej intensywności  wiedzy i kapitału 

 będące technologiami przekrojowymi 

 
• Nanotechnologie 

• Zaawansowane materiały 

• Mikro- and nano-   elektonika 

• Fotonika 

• Biotechnologia 

• Zaawansowane technologie 
wytwarzania 

 

 

 

Europejska strategia dla KET::  

• EC Communications 

  (2009)512 & (2012)341 

• KET High-level Group 

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

W H2020: 

• Wsparcie dla przekrojowych działań badawczych (cross-cutting 

KET) w celu wykorzystania dużego potencjału kombinacji i integracji 

osiągnięć z różnych obszarów. 

• Koncentracja na wkładzie KETów do rozwiązań dla Wyzwań 

Społecznych, w tym dla technologii środowiskowych (technologie 

wody, recyclingu odpadów, niskoenergetycznych budynków, 

niskowęglowych procesów przemysłowych, itp. ) 

Czym są KETy? 

Znaczący potencjał KETów przy tworzeniu 

najbardziej zaawansowanych produktów 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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KETy jako element łańcucha innowacji  

w ramach HORYZONTu 2020 
 

FET 

• Przyszłe i powstające technologie (FET): przeznaczone dla 
proponowania rozwiązań dla wielkich wyzwań naukowych  
i technologicznych wymagających działań badawczych 
 przez okres do 10ciu lat. 

LEIT 

• Wiodąca pozycja w technologiach przemysłowych i prorozwojowych 
(LEIT): stymulowanie  wdrożeń przemysłowych technologii 
prorozwojowych 

SC 

• Wyzwania społeczne (societal challenges) i dziedziny wsparcia 
ukierunkowanego: koncentracja nakładów i zasobów w celu 
maksymalizacji efektów w wybranych obszarach. Wykorzystywanie 
potencjału innowacyjnego KETów 

Czym są KETy? 

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

TRL – narzędziem rozwoju i wdrażania innowacji 
TRL: Technology Readiness Level (Poziom Gotowości Technologicznej) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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 W ramach programu HORIZON 2020 wspierane są badania wzdłuż całego 

łańcucha rozwoju technologii 

 Skala TRL (Technology Readiness Level - Poziom Gotowości Technologicznej) - 

zaadoptowana z OECD - jest wskaźnikiem indykatywnym, służy określeniu 

oczekiwanego poziomu zaawansowania technologicznego finansowanych 

badań 

 Badania dla TRL>4 nie mogą być prowadzone bez zaangażowania przemysłu 

Instrumenty H2020 - zakres badań 

FET 

LEIT 

CHALLENGES 

Badania podstawowe Rynek 

RIA 

IA 

SME 

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

• Zwiększenie synergii pomiędzy badaniami a przemysłem 

• Strategiczne agendy dla badań i innowacji opracowywane 
przez środowisko przemysłowo-biznesowe, przy wsparciu 
środowiska badawczego 

• Nastawienie na wywołanie efektu dźwigni  inwestycji 
sektora prywatnego 

• Działania ukierunkowane na MŚP (zintegrowane podejscie 
dla MŚP, instrument MŚP) 

• PPPs jako narzędzie implementacji KETów  w obszarach 
takich jak  Fabryki Przyszłości (FoF), Budynki Efektywne 
Energetycznie (EEB), Zrównoważony Przemysł Procesowy 
(SPIRE) oraz Zielone Pojazdy (EGVIs) 

Czym są KETy? 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Inicjatywy PPP w Horyzont 2020 
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 Wspólne Inicjatywy Technologiczne 

(Joint Technology Initiatives) 
  Kontraktowe inicjatywy PPP 

Contractual PPPs 

• Innovative Medicines (IMI) 

• Clean Sky 

• Single European Sky ATM 
Research (SESAR) 

• Fuel Cells and Hydrogen (FCH) 

• Electronic Components and 
Systems (ECSEL - old ARTEMIS + 
ENIAC) 

• Bio-based Industries (BBI) 

• Factory of the Future (FoF) 

• Energy-efficient Buildings (EeB) 

• Green Vehicles (EGVI) 

• Future internet (5G) 

New: 

• Sustainable Process Industry 
(SPIRE) 

• Robotics 

• Photonics 

• High Performance Computing 

Industry Driven Initiatives (IDIs): 

• Materials for Energy Applications 

• Materials for Healthcare 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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 Czym są Partnerstwa Publiczno-Prywatne? 

Kontraktowe PPP: 

• Wspólne cele 

• Wdrożenia międzysektorowe 

Działania  

otwarte dla wszystkich 

KE Przemysł 

IMPAKT:  

Miejsca pracy, wzrost,  

korzyści społeczne 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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   Komisja przewiduje finansowanie badań i innowacji w ramach całego łańcucha wartości 

   poczynając od badań podstawowych a kończąc na wprowadzaniu na rynek. 

 

 PPP są : 

• Odpowiedzią na propozycję połączenia sił sektora prywatnego z państwami członkowskimi    

     w celu osiągnięcia wyników wykraczających poza możliwości jednostki. 

• Potężnym źródłem finansowania (22 mld €) długoterminowych i ryzykownych inicjatyw 

zapewniających wiodącą pozycję UE w strategicznych, konkurencyjnych sektorach technologii 

na całym świecie: 

•   8 mld € z programu Horyzont 2020 

• 10 mld € z przemysłu 

•   4 mld € z państw członkowskich 

 

• W 7PR , wkład unijny we Wspólne Inicjatywy Technologiczne (JTI) wyniósł  3,12 mld €,  

• a inwestycje przemysłu osiągnęły poziom 4,66 mld €  

 

• Oczekuje się, że 5 WIT zmobilizuje inwestycje o łącznej wartości ponad 17 mld € ,  

    z czego wkład budżetu UE wyniesie do 6,4 mld € 

 

 

Partnerstwa Publiczno-Prywatne (PPPs) 
Narzędzie do realizacji innowacji i wzrostu w Europie  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Korzyści z ustanowienia PPPs 

 Długoterminowe porozumienie i strategie 

 Zwiększona efektywność 

 Pokrycie całego łańcucha wartości dodanej oraz powiązanych 
sektorów 

 Duże zaangażowanie MŚP 

 Rozszerzanie kompetencji technologicznych i umiejętności 

 Skracanie czasu wdrożeń rynkowych 

 

Factories of the Future 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Korzyści z ustanowienia PPPs 

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/ 

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


16 

FoF – konkursy 2015 

POLMECANIC Sp. z o.o. 

ABIS Sp. z o.o. 

Semicon Sp. z.o.o. 

INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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EEB – konkursy 2015 

MOSTOSTAL WARSZAWA SA 

SGGW 

City of Warsaw 

ASM 

KAPE 

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


18 

EEB – konkursy 2015 

CEMEX 

LEIP 

IZNAB Sp. z o.o. 

ZETKAMA 

INSTYTUT METALI NIEZELAZNYCH 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Zrównoważony przemysł procesowy 
(Sustainable Process Industry) 

SPIRE PPP 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Dlaczego przemysł procesowy jest domeną 
strategiczną? 

• Przemysł procesowy jest kluczowym elementem większości 
przemysłowych łańcuchów wartości 

• 8 sektorów przemysłowych włączonych w SPIRE tworzy ok. 6.8mln 
miejsc pracy w 450tyś przedsiębiorstw, z obrotem ponad 
1600mld€/rok 

• Ze względu na rodzaj aktywności oddziaływanie przemysłu 
procesowego na środowisko jest bardzo znaczące przy istotnym 
uzależnieniu od zasobów (energii, surowców mineralnych i wody) 

• Przemysł procesowy jest poddany bardzo silnej konkurencji na 
rynku globalnym przy równoczesnym wymogu ograniczenia 
oddziaływania na środowisko w dłuższej perspektywie czasowej. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Dlaczego należy wspierać przemysł procesowy? 

• Konieczne są długoterminowe inwestycje o wysokim ryzyku oraz 
długim okresie zwrotu z inwestycji (ROI) 

• Potrzeba stworzenia masy krytycznej ze stabilnym budżetem 
R&I, precyzyjnie określonymi celami oraz długoterminową wizją 

• Wspólne wyzwania dla sektorów przemysłu procesowego, 
łączenie różnych łańcuchów wartości 

• Generowanie synergii pomiędzy sektorami oraz pomiędzy 
państwami członkowskimi i regionami Europy na rzecz podniesienia 
efektywności energetycznej oraz wykorzystania zasobów 

• Oczekuje się znaczącego oddziaływania 
środowiskowego  i społecznego dzięki 
wprowadzeniu nowych technologii, niekoniecznie 
efektywnych ekonomicznie w początkowym okresie 
wdrażania 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Dlaczego inicjatywa SPIRE jest potrzebna?  

• Opracowanie przez Partnerstwo ustrukturyzowanych, wieloletnich 
ram badawczych z precyzyjnie określonymi celami skutkujących 
szybszym rozwojem technologii i wdrożeniami 

• Zapewnienie strategicznego podejścia w celu osiągnięcia 
ambitnych celów podniesienia efektywności wykorzystania energii i 
zasobów  

• Ze względu na znaczące wsparcie publiczne w innych rejonach świata 
konieczne jest także publiczne wsparcie tych sektorów w Europie  

• Zapewnienie stałej, bliskiej współpracy ze 
środowiskiem przemysłowym w celu lepszego 
definiowania zagadnień badawczo-innowacyjnych. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Cele szczegółowe inicjatywy SPIRE 

•  Redukcja do 2030 roku 
• Zużycia energii ze źródeł kopalnych do 30%  
• Wykorzystania nieodnawialnych, pierwotnych surowców 

nieenergetycznych do 20% 
• Emisji (ekwiwalentu CO2) do 40%   

• Zwiększenie użycia zasobów odnawialnych, zmniejszenie ilości 
odpadów i technologie ponownego  ich użycia (w tym 
międzysektorowe), dążenie do cyklu zamkniętego 

• Redukcja zużycia wody w technologiach przemysłowych 

• Tworzenie nowych miejsc pracy wymagających wiedzy poprzez 
transfer wiedzy i szkolenia 

• Rozwój technologii oraz zwiększenie integracji 
międzysektorowej w celu podniesienia efektywności 
wykorzystania zasobów i energii 

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

Recycling 

ENERGY 

RAW MATERIAL 

Solvents, 

Catalysts & 

Auxiliaries 

WATER 

PACKAGING 

CO2 

PRODUCTS 

By-products 

WASTE WATER 

Landfill Waste 

Residues 

Gaseous  

Emissions 

Resource Efficiency in the whole production process 

 Chemistry of the Future 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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 Chemistry of the Future 

Clean and continuous processes 

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

W prezentacji wykorzystano slajdy  

przygotowane przez Ekspertów KPK 
 

Dziękuję za uwagę 

 

Kontakt: 

Jarosław Piekarski 
E-mail: jaroslaw.piekarski@kpk.gov.pl 

 

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

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
mailto:jaroslaw.piekarski@kpk.gov.pl
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H2020 – uczestnictwo po 112 konkursach 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Pierwsze konkursy H2020 –   
dofinansowanie wg. typu projektu 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Pierwsze konkursy H2020 – 
udział MŚP 

MSCA – 48M€ 

FET    – 2,5M€ 

RIA&IA ~ 400M€ 

SME    – 14,7M€ 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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H2020 – Uczestnictwo NMP po 112 konkursach 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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H2020 – Uczestnictwo NMP po 112 konkursach 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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7PR – udział przemysłu PL 

0 5 10 15 20 25 30

ITTI
MOSTOSTAL W-WA

ORANGE
WSK Rzeszów

TOP-GAN
ASTRI
OPTEL

POLKOM
CTO

CIM-MES
WSK ŚWIDNIK

BERGAMO
SKA POLSKA

COMARCH
KGHM CUPRUM

Solaris
ZYLIA

PTC
IMPULS

SOFTWARE MIND
ESAPROJEKT

ABIS
VIGO

COMPLEX

liczba uczestnictw 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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NMP 2014-2015 – projekty z udziałem PL 

Nanotechnology and Materials 

   

NanoFASE Nanomaterial FAte and Speciation in the Environment 33 

 PRZEDSIEBIORSTWO AMEPOX SP ZOO   

 

NanoREG II Development and implementation of Grouping and Safe-by-

Design approaches within regulatory frameworks 36  

 UNIWERSYTET GDANSKI   

 

PLATFORM Open access pilot plants for sustainable industrial scale 

nanocomposites manufacturing based on buckypapers, doped veils 

and prepregs 12  

 FUNDACJA PARTNERSTWA TECHN. TECHNOLOGY PARTNERS 

 TMBK PARTNERS 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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NMP 2014-2015 – projekty z udziałem PL 

Nanotechnology and Materials, cont 

   

NANOFACTURING The Development of Medium- and Large-Scale 

Sustainable Manufacturing Process Platforms for Clinically Compliant 

Solid Core Nanopharmaceuticals  9  

 PROCHIMIA SURFACES SP. Z O.O. 

   

NANOLEAP “Nanocomposite for building constructions and civil 

infraestructures: European network pilot production line to promote 

industrial application cases.”  18  

 PURINOVA Sp. z o.o.   

    

   

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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NMP 2014-2015 – projekty z udziałem PL 

Advanced Manufacturing  and Processing  
 

  

AMANAC Advanced Material And NAnotechnology Cluster 9  

 "FASADA" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 

  

RECOBA Cross-sectorial real-time sensing, advanced control and 

optimisation of batch processes saving energy and raw materials 10 

 MINKON SP ZOO 

 

DISIRE Integrated Process Control based on Distributed In-Situ Sensors into 

Raw Material and Energy Feedstock 15  

 KGHM POLSKA MIEDZ SA   

 KGHM CUPRUM SP ZOO CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE 

   

FORTAPE  Research on Efficient Integrated Systems for the 

Manufacturing of Complex Parts based on Unidirectional Tapes for 

the Automotive and Aeronautical  10  

 PRZEDSIEBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE OPTEL SP ZOO

   

   

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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NMP 2014-2015 – projekty z udziałem PL 

Advanced Manufacturing  and Processing  
  

ICP4Life An Integrated Collaborative Platform for Managing the Product-

Service Engineering Lifecycle  12  

 TAURON POLSKA ENERGIA SA 

   

iCspec in-line Cascade laser spectrometer for process control 8  

 POLITECHNIKA WROCLAWSKA   

 Airoptic Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia  

  

SYMPLEXITY Symbiotic Human-Robot Solutions for Complex Surface 

Finishing Operations 15  

 FORMTECH SP ZOO 

   

E2VENT Energy Efficient Ventilated Facades for Optimal Adaptability and Heat 

Exchange enabling novel NZEB architectural concepts for the 

refurbishment of existing buildings 13  

 "FASADA" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 

  

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

