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Doskonała 

baza 

naukowa

21,6 mld €

Wiodąca 

pozycja w 

przemyśle

15,04 mld €

Wyzwania 

społeczne

26,24 mld €

Trzy główne filary:





Terminy dla 3 Konkursu 2016:
o Dla tematu SC5-12-2016:  otwarcie  - 15.10.2015r.

Dla pozostałych tematów:  otwarcie  - 10.11.2015r.
Zamknięcie :

1 etapowe: 08.03.2016
2 etapowe:  I etap – 08.03.2016 r.

II etap - 06.09.2016 r.

Program Pracy (PP):   wspólny dla 3 i 4 konkursu        
Program Pracy: wspólny dokument

Opis tematów: dla 3 konkursu 2016 - obowiązujący
dla 4 konkursu 2017 – szczegółowy, 

ale możliwe modyfikacje.

Informacje na Participant Portal: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html





Struktura Programu Pracy

Konkurs:  Greening the Economy

(1) Climate services:   5 tematów

(2) Towards a low-carbon Europe:   2 tematy

(3) Nature-based solutions for territorial resilience:   3 tematy

(4) Water:   2 tematy

(5) Raw materials:   5 tematów

(6) Earth observation:   3 tematy

(7) Cultural heritage for sustainable growth:   2 tematy

(8) Support to policy and preparing for innovation procurement:   7 tematów



Konkursy

W każdym konkursie otwarte specyficzne 
tematy;

W każdym temacie są zdefiniowane problemy do 
rozwiązania

Składający definiuja sposób rozwiązania 
podanych problemów  w każdym z tematów 
(projekt / temat)



Maria Antosiewicz

Struktura opisu tematu



Type of action

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



Type of action

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



Type of action

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;



(1) Climate services



Tematy:

• SC5-01 – 2016/2017: Exploiting the added value of climate services

• SC5-02 – 2017: Integrated european regional modelling and climate
prediction system

• SC5-03 – 2016: Climate services market research

• SC5-04 – 2017: Towards a robust and comprehensive greenhouse gas
verification system

• SC5-05 – 2016: A 1.5 milion year look into the past for improving
climate predictions

(1) Climate services



SC5-01 – 2016/2017: Exploiting the added value of climate services

a) [2016] Demonstration of climate services : 
• Innovation Action;  2-etapowy

• Otw: 10.11.2015;  Zamkn. 1 etapu: 08.03.2016;  2 etapu: 06.09.2016

• zalecane dofinansowanie do 1 projektu do 5 mln E;

� Rozpoznanie potrzeb dla „climate services”;

� Przygotowanie i demonstracja  rozwiązań „climate services” dla potrzeb 
rynku;

� Konieczny udział „użytkowników końcowych w projekcie;

� Wsparcie procesów decyzyjnych w zakresie polityki dla wykorzystania 
„climate services” dla potrzeb człowieka;

(1) Climate services



SC5-01 – 2016/2017: Exploiting the added value of climate services

•b) [2017] From climate serivce concepts to piloting and proof-of-concept:
• Research and Innovation Action;  1-etapowy

•[Otw: 08.11.2016;  Zamkn: 07.03.2017]

• zalecane dofinansowanie do 1 projektu do 5 mln E;

•CEL:

o Opracowanie pilotażowych aplikacji dla celów „climate services”,

o Wykonanie tzw „case studies”;

o Włączenie końcowych użytkowników

(1) Climate services



SC5-02-2017: Integrated European regional modelling and climate prediction system; 

• Research and Innovation Action;  1-etapowy

•[Otw: 08.11.2016;  Zamkn: 07.03.2017]

• zalecane dofinansowanie do 1 projektu do 13 mln E;

CEL: 

Opracowanie innowacyjnego systemu przewidywania zmian klimatu, opartego na 
nowej generacji modelach;

(1) Climate services



SC5-03 – 2016: Climate services market research

• Research and Innovation Action;  1-etapowy

• Otw; 10.11.2015;  Zamkn: 08.03.2016

• zalecane dofinansowanie do 1 projektu do 1.5 mln E;

• Projekt maks. 2-letni

•Projekty należy składać w jednym z pod-tematów:

•(a)  Defining the European and international climate service market 

characteristics and foresight into market growth:

� Opracowanie systemu identyfikacji użytkowników „climate services”, potrzeb, 
barier w stosowaniu potencjalnych rozwiązań,

� Dokonanie identyfikacji i systemowej oceny dostarczycieli „climate services” 
na poziomie krajowym, Europy i na świecie, w powiązaniu 
z modelami biznesowymi,

� Ocena potencjału rynkowego takich rozwiązań,

(1) Climate services



SC5-03 – 2016: Climate services market research

• Research and Innovation Action;  1-etapowy

• Otw; 10.11.2015;  Zamkn: 08.03.2016

• zalecane dofinansowanie do 1 projektu do 1.5 mln E;

• Projekt maks. 2-letni

(b) Climate services market barriers and enabling conditions:

� Ocena możliwości rynkowych rozwiązań „climate services”;

� Szczegółowa analiza powinna obejmować:
ocenę stosowanej polityki środowiskowej w kontekście wprowadzania 
„climate services”,
opracowanie mechanizmów wspierających
analiza czynników prawnych, etycznych, problemów z zakresu IPR –
w powodzeniu wprowadzania „climate services”,

(1) Climate services



SC5-04 – 2017: Towards a robust and comprehensive greenhouse gas verification system

• Research and Innovation Action;  1-etapowy

• Otw: 08.11.2016;   Zamkn: 07.03.2017

• zalecane dofinansowanie do 1 projektu do 10 mln E;

•CEL: Analiza gazów cieplarnianych;

� Ocena ilościowa zasobów i okresowego uwalniania CO2, CH4 , N2O – w 
Europie (na skalę regionalną i kontynentu) 
poprzez poznanie kluczowych procesów, zastosowanie nowych metodologii, 
narzędzi i modeli;
poprzez systemy obserwacyjne i sieć monitoringu  (in situ i satelitarny).

� Ważne włączenie niezależnych sposobów weryfikacji danych pochodzących z 
różnych krajów,
a także poprawionych metod oceny emisji gazów cieplarnianych;

� Włączenie oceny emisji indukowanej przez człowieka;

� Włączenie zagadnień takich  jak standardy, sposób transferu informacji i 
narzędzia, powtarzalność wyników dla stosowanych metodologii, …

(1) Climate services



SC5-05-2016:  A 1.5 milion year look into the past for improving climate predictions:

• Coordination and Support Action;  1-etapowy

• Otw: 10.11.2015;  Zamkn: 08.03.2016

• zalecane dofinansowanie do 1 projektu do 2 mln E;

•CEL: 

� Przygotowanie działań mających na celu przyszłe wiercenia w pokrywie 
lodowej Antarktydy – dla badania zmian klimatu w przeszłości

(1) Climate services



(2) Towards a low-carbon Europe



Tematy:

• SC5-06 – 2016/2017: Pathways towards the decarbonisation and 
resilience of the European economy in the timeframe 2030-2050 and 
beyond

• SC5-07 – 2017: Coordinating and supporting research and innovation
actions on the decarbonisation of the EU economy

(2) Towards a low carbon Europe



SC5-06 – 2016/2017: Pathways towards the decarbonisation and resilience
of the European economy in the timeframe 2030-2050 and beyond

•Opracowanie rozwiązań prowadzących do obniżenia emisji dwutlenku węgla –

z włączeniem nowych ścieżek decyzyjnych, działań wielosektorowych 

z uwzględnieniem czynników ekonomicznych i społecznych, podejścia 
wielodyscyplinarnego;

� Projekt powinien realizować jeden z poniższych tematów:

(2) Towards a low carbon Europe



(a) Managing technology transition ( 2016)
Research and Innovation Action;  1-etapowy

Otw: 10.11.2015;  Zamkn: 08.03.2016
zalecane dofinansowanie do 1 projektu 4-6  mln E;

CEL:
Badania i działania innowacyjne dla wypracowania scenariuszy dla 
tzw „dekarbonizacji” ekonomii europejskiej.

Konieczne powiązanie wielu zagadnień, włączenie m.in.:
• Nowe technologie;
• Energetyka;
• Rynek pracy
•Transport i rolnictwo
•Nowa polityka przemysłowa, ekonomiczna i społeczna

(2) Towards a low carbon Europe



• Research and Innovation Action;  1-etapowy

• Otw:  08.11.2016;   Zamkn. 07.03.2017

• Zalecane dofinansowanie do 1 projektu:  4-5 mln E

(c) The risks and costs of climate change for Europ e (2017)

Zdefiniowanie i ocena kompleksowa zmian generowanych przez różne 
sceariusze zmian klimatu

(2) Towards a low carbon Europe



(3) Nature-based solutions for territorial
resilience



• Tematy:

• SC5-08 – 2017: Large scale demonstrators on nature-based solutions
for hydrometeorological risk reduction

• SC5-09 – 2016: Operationalising insurance value of ecosystems

• SC5-010 – 2016: Multi-stakeholder dialogue platform to promote
innovation with nature to address societal challenges

(3) Nature-based solutions for territorial resilience



SC5-08 – 2017: Large scale demonstrators on nature-based solutions for 
hydrometeorological risk reduction

• Innovation Action;  2-etapowy

• Otw: 08.11.2016;  Zamkn: 1 etapu 07.03.2017,  2 etapu 05.09.2017

• zalecane dofinansowanie  1 projektu min. 12mln E;

CEL:    Opracowanie rozwiązań opartych o procesy naturalne – jako 
alternatywa dla tradycyjnej inżynierii powodziowej;
� Rozwinięcie metodologii, narzędzi i dobrych praktyk umożliwiających 

powielanie rozwiązań opartych o systemy naturalne – w różnym kontekście;
� Wykazanie opłacalności systemów naturalnych dla redukcji ryzyka, 

standardów dla tych rozwiązań, wymagań operacyjnych i innych – jako 
alternatywa dla redukcji ryzyka opartego o systemy hydrologiczne;

� Ustanowienie długo-terminowej platformy: zawierającej dostępny zbiór 
danych, repozytoria dostępne online, system publicznych konsultacji, 
wymiany praktyk i doświadczeń;

(3) Nature-based solutions for territorial resilience



SC5-09 – 2016: Operationalising insurance value of ecosystems

• Research and Innovation Action;  1-etapowy

• Otw: 10.11.2015;   Zamkn. 08.03.2016

• zalecane dofinansowanie  1 projektu ok. 5 mln E;

Ogólna koncepcja:
Redukcja ryzyka powodzi i adaptacja do zmian klimatu – poprzez rozwiązania 
oparte na wykorzystaniu ekosystemów;

Włączenie aspektów legislacyjnych, ekonomicznych, finansowania –
aby wskazać na możliwość praktycznego wykorzystania proponowanych 
rozwiązań;

(3) Nature-based solutions for territorial resilience



SC5-10 – 2016: Multi-stakeholder dialogue platform to promote innovation
with nature to address societal challenges

Ogólna koncepcja:
Stworzenie platformy innowacji – włączenie fachowców z różnych dziedzin: dla 
celów zintegrowanego zarządzania katastrofami naturalnymi z zastosowaniem 
rozwiązań opartych o systemy naturalne.
Zadania platformy m.in.;
•Prowadzenie dialogu dla identyfikacji specyficznych obszarów i priorytetów, w 
których niezbędne jest prowadzenie dalszych badań;
•Identyfikacja i promocja innowacyjnych rozwiązań
•Identyfikacja potencjalnych ekonomicznych, regulacyjnych i technicznych 
barier – propozycje ich przezwyciężenia;
•Rozpoczęcie dialogu i współpracy z kluczowymi partnerami zagranicznymi.

Współpraca z partnerami Ameryki Łacińskiej i południowo-wschodnią Azją.

(3) Nature-based solutions for territorial resilience

• Coordination anmd Support Action;  1-etapowy

• Otw: 10.11.2015;   Zamkn. 08.03.2016

• zalecane dofinansowanie  1 projektu ok. 3 mln E;



(4) Water



• SC5-11 – 2016: Supporting international cooperation activities on 
water

• Coordination and Support Action;  1-etapowy

• zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE ok. 2 mln E;

• Otw: 10.11.2015;  Zamkn: 08.03.2016

CEL m.in..:
Stworzenie ram strukturalnych dla stałego dialogu w celu otwarcia WATER JPI  
na kluczowe międzynarodowe programy innowacyjne, z uwzględnieniem 
instytucji finansowych oraz inwestorów;
• Kumulacja wiedzy w tym zakresie, m.in. poprzez zintegrowaną analizę 
wyników badań naukowych

oraz analizę rekomendacji wynikających z badań krajowych 
i unijnych w obszarze wody i innowacji;

•Bardziej efektywny transfer wiedzy, szerokie upowszechnianie wyników analiz;
• wykorzystanie zebranych danych dla celów tworzenia polityki w sektorze 
wody i innowacji;
•Wspieranie krajów basenu Morza Śródziemnego,

(4) Water



(5) Raw materials



• Tematy:

• SC5-13 – 2016 - 2017: New solutions for sustainable production of 
raw materials

• SC5-14 – 2016 - 2017: Raw materials Innovation actions

• SC5-15 – 2016 - 2017: Raw materials policy support actions

• SC5-16 – 2016 - 2017: Raw materials international co-operation

• SC5-17 – 2016: ERA-NET Cofound on Raw materials

(5) Raw materials



• SC5-13 – 2016 - 2017: New solutions for sustainable production of 
raw materials

• Research and Innovation Action;  1-etapowy

• zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE ok. 3-7  mln E;

• Otw: 10.11.2015;  Zamkn: 08.03.2016

Cele ogólne:
• stworzenie systemowego rozwiązania wykorzystywania surowców 
nie-energetycznych i nie-rolniczych;
• ocena ryzyka środowiskowego;
• włączenie w działania innych projektów z tego samego obszaru (klaster); 

Projekt powinien odnosi ć się do jednego z trzech pod-tematów:

(5) Raw materials



• SC5-13 – 2016 - 2017: New solutions for sustainable production of 
raw materials

• Research and Innovation Action;  1-etapowy

• zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE ok. 3-7  mln E;

• Otw: 10.11.2015;  Zamkn: 08.03.2016

Pod-temat a): Sustainable selective low impact mini ng (2016)
Opracowanie taniego rozwiązania dla wydobywania złóż mineralnych, 

o niskim wpływie na środowisko naturalne ;
konieczny udział MŚP

Pod-temat b): New technologies for the enhanced rec overy of by-products 
(2016)
Ocena występowania i pozyskiwania cennych produktów ubocznych 

występujących w surowcach naturalnych (zwykle towarzyszą w niskich 
stężeniach  głównemu składnikowi)

(5) Raw materials



• SC5-13 – 2016 - 2017: New solutions for sustainable production of 
raw materials

• Research and Innovation Action;  1-etapowy

• zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE ok. 3-7  mln E;

• Otw: 08.11.2016;  Zamkn: 07.03.2017

Pod-temat c): New sensitive exploration technologies ( 2017)

Opracowanie nowych bardziej czułych technologii/rozwiązań dla znalezienia 
nowych depozytów lub dla ponownej oceny zasobów w UE;

Typy możliwych rozwiązań:
• Zdalna detekcja
• Ponowna obróbka danych geofizycznych przy zastosowaniu 

zaawansowanych metod wieloczynnikowych,
- Dotyczy różnych minerałów: metali, a także innych stosowanych w przemyśle 
lub budownictwie; 
- Należy wskazać znaczenie danego minerału dla ekonomii krajów UE;

(5) Raw materials



• SC5-14 – 2016 - 2017: Raw materials Innovation actions
• Innovation Action;  2 -etapowy

• zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE ok. 8-13  mln E;

• Otw: 10.11.2015;  Zamkn. I etapu: 08.03.2016;  Zamkn. II etapu: 06.09.2016

Cele ogólne:

Rozwój innowacyjnych pilotażowych technologii/rozwiązań demonstrujących 
czystą i zrównoważoną produkcję surowców nie-energetycznych 

i nie-rolniczych, 
z pierwotnych lub wtórnych surowców

Finansowanie jednego z pod-tematów (w każdym będzie finansowany jeden 
projekt):

(5) Raw materials



• SC5-14 – 2016 - 2017: Raw materials Innovation actions
• Innovation Action;  2 -etapowy

• zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE ok. 8-13  mln E;

• Otw: 10.11.2015;  Zamkn. I etapu: 08.03.2016;  Zamkn. II etapu: 06.09.2016

Pod-temat a): Intelligent mining on land ( 2016 ) 
CEL -
Opracowanie i demonstracja nowych systemów wydobywania surowców aby:

� Zapobiegać ekspozycji pracowników na niebezpieczeństwo;
� Zwiększyć efektywność wydobycia;
� Zminimalizować skutki środowiskowe;

- Dotyczy różnych minerałów: metali, a także innych stosowanych w przemyśle 
lub budownictwie; 

- Należy wskazać znaczenie danego minerału dla ekonomii krajów UE;

(5) Raw materials



• SC5-14 – 2016 - 2017: Raw materials Innovation actions
• Innovation Action;  2 -etapowy

• zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE ok. 8-13  mln E;

• Otw: 08.11.2016;  Zamkn. I etapu: 07.03.2017;  Zamkn. II etapu: 05.09.2017

Pod-temat b): Processing of lower grade and/or complex primary and/or
secondary raw materials in the most sustainable ways ( 2017) 
CEL - zarys:
Demonstracja nowych systemów integrujących technologie dla odzyskiwania 
minerałów i metali z rud niskiej jakości i kompleksowym składzie, z odpadów 
przemysłowych lub kopalnianych:

� Zwiększenie efektywności procesów;
� Zwiększenie selektywności odzysku;

- Należy wskazać znaczenie danego surowca i źródła pochodzenia dla UE;

- Rozwiązania powinny być elastyczne – możliwość ich adaptacji dla innych
rodzajów rud;

(5) Raw materials



• SC5-14 – 2016 - 2017: Raw materials Innovation actions
• Innovation Action;  2 -etapowy

• zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE ok. 8-13  mln E;

• Otw: 08.11.2016;  Zamkn. I etapu: 07.03.2017;  Zamkn. II etapu: 05.09.2017

Pod-temat c): Sustainable metallurgical processes ( 2017) 
CEL - zarys:
Rozwój innowacyjnych systemów integrujących technologie pyro-,  hydro- ,  
bio- ,  electro-metalurgiczne  oraz/lub  elektrochemiczne, dla:

� Zwiększenia wydajności odzyskiwania metali,
� Zwiększenia selektywności odzysku z surowców;

- Należy wskazać znaczenie danego surowca i źródła pochodzenia dla UE;
- Rozwiązania powinny być elastyczne – możliwość ich adaptacji dla innych 

rodzajów rud;

(5) Raw materials



• SC5-15 – 2016 - 2017: Raw materials policy support actions

Cele ogólne:

Rozwój przemysłowy i ekonomiczny Europy zależy od dostępu do surowców 
naturalnych;

Projekty w tym obszarze mają na celu wypełnienie luki w działaniach 
tzw. nie-technologicznych, wspomagających efektywną gospodarkę surowcami,

Projekty powinny włączyć Pakiet Pracy (WP) w którym planuje się tworzenie 
klastrów  z innymi projektami z obszaru surowców naturalnych; 

Projekt powinien adresowa ć jeden z proponowanych tematów:

(5) Raw materials



• SC5-15 – 2016 - 2017: Raw materials policy support actions
• ;

Pod-temat a): Expert network on critical raw materials  (2016) 
Coordination and Support Action;  1 -etapowy

zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE ok. 3  mln E;
Otw: 10.11.2015;  Zamkn.: 08.03.2016;

CEL:
Powstanie sieci ekspertów  lub   struktury organizującej różne sieci ekspertów –
W obszarze wszystkich zagadnień CRM (Critical Raw Materials)

Ważne włączenie wszystkich użytkowników / zainteresowanych jednostek

(5) Raw materials



• SC5-15 – 2016 - 2017: Raw materials policy support actions
• ;

• ;

Pod-temat b): Good practice in waste collection system s (2017) 
Coordination and Support Action;  1 -etapowy

zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE ok. 1. 5  mln E;
Otw: 08.11.2016;  Zamkn.: 07.03.2017

CEL - zarys
� Mapowanie istniejących składowisk odpadów w przykładowych krajach UE 

szeroki zakres odpadów z włączeniem papieru i produktów końcowych np. 
sprzęt elektryczny, elektroniczny, baterie, pojazdy, opony, meble itd…)

� Ocena zalet i wad różnego podejścia metodycznego,

� Identyfikacja dobrych praktyk dla systemów zbierania odpadów,

� Ocena przydatności wybranych systemów

(5) Raw materials



• SC5-15 – 2016 - 2017: Raw materials policy support actions

Pod-temat c): Optimising collection of raw materials d ata in member
States ( 2017) 

Coordination and Support Action;  1 -etapowy
zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE ok. 1. 5  mln E;

Otw: 08.11.2016;  Zamkn.: 07.03.2017

CEL- zarys:
Optymalizacja systemu informacji o surowcach we wszystkich krajach Europy;
o Analiza aktualnych danych o surowcach we wszystkich krajach 

członkowskich,
o Przygotowanie rekomendacji dla poprawy sposobu zbierania danych z 

uwzględnieniem dyrektywy INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the 

European Community),
o Demonstracja wprowadzenia w życie proponowanych rekomendacji,
o Konieczne włączenie w działania wszystkich kluczowych instytucji 

w obszarze surowców,   w krajach członkowskich

(5) Raw materials



• SC5-15 – 2016 - 2017: Raw materials policy support actions

Pod-temat d): Linking land use planning policies to nat ional mineral
policies ( 2017) 

Coordination and Support Action;  1 -etapowy

zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE ok. 1. 5  mln E;
Otw: 08.11.2016;  Zamkn.: 07.03.2017 

CEL - zarys:

o Określenie jak wydobycie surowców mineralnych jest zintegrowane z 
planowaniem przestrzennym w krajach członkowskich,
określenie najlepszego systemu łączącego te dwie kwestie oraz wielu 
zagadnień planowania, polityki regionalnej, infrastruktury, ….,

o Włączenie w działania społeczeństwo, praktyków, planistów, władze;
opracowanie strategii rozpowszechniania informacji,

o Przygotowanie rekomendacji dla promocji harmonijnego podejścia do 
problemu,

(5) Raw materials



• SC5-15 – 2016 - 2017: Raw materials policy support actions

Pod-temat e): EU network of mining and metallurgy reg ions ( 2017) 
Coordination and Support Action;  1 -etapowy

zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE ok. 3  mln E;
Otw: 08.11.2016;  Zamkn.: 07.03.2017 

CEL - zarys:

Stworzenie sieci regionów w UE aktywnych górniczo (z włączeniem prac 
poszukiwawczych), także w obróbce surowców i metalurgii,

Główne obszary to górnictwo i metalurgia;

(5) Raw materials



• SC5-15 – 2016 - 2017: Raw materials policy support actions

Pod-temat f): EU network of regions on sustainable w ood mobilisation
(wood supply) ( 2017) 

Coordination and Support Action;  1 -etapowy

zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE ok. 1. 5  mln E;
Otw: 08.11.2016;  Zamkn.: 07.03.2017 ;

CEL:
Stworzenie europejskiej sieci regionów w obszarze pierwotnych surowców 
drzewnych, dla

poprawy konkurencyjności, 
stymulacji rozwoju regionów wielskich, 
ochrona ekosystemów i zasobów leśnych

(5) Raw materials



• SC5-16 – 2016 - 2017: Raw materials international co-operation

Pod-temat a): Demand-supply forecast and raw materials  flows at global
level ( 2016) 

Coordination and Support Action;  1 -etapowy
zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE do 1 mln E;

Otw: 10.11.2015;  Zamkn.: 08.03.2016;

CEL - zarys:

o Opracowanie metodologii dla przepływu surowców (raw materials flows), 
który mógłby być uznany na poziomie międzynarodowym

o Przygotowanie tzw „pilot case” dla krytycznych materiałów – szczególnie 
stosowanych w technologiach nisko-węglowych,

o Wypracowanie rekomendacji dla celów  polityki w tym zakresie,

Konieczna współpraca z USA i Japonią 

(5) Raw materials



• SC5-16 – 2016 - 2017: Raw materials international co-operation

Pod-temat b): Advancing the idea of a World Forum on  Raw Materials 
(2016) 

Coordination and Support Action;  1 -etapowy
zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE do 1 mln E

Otw: 10.11.2015;  Zamkn.: 08.03.2016;

CEL - zarys:
o Rozwinięcie europejskiej platformy ekspertów i użytkowników, która rozwinie idee World Forum 

w obszarze surowców
która uaktywni współpracę pomiędzy państwami G20 oraz krajami trzecimi aktywnymi w 
sektorze surowców;

o Aktywacja wymiany doświadczeń i poprawa zrozumienia wszystkich aspektów  handlowych w 
zakresie surowców naturalnych
ściślejsza współpraca z OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development 
) ,

o Identyfikacja wspólnych potrzeb i zagrożeń
Konieczna współpraca z krajami członkowskimi G20, innymi krajami trzecimi 

aktywnymi w wydobyciu surowców

(5) Raw materials



• SC5-16 – 2016 - 2017: Raw materials international co-operation

Pod-temat c): International network of raw materials  training centres
(2017) 

Coordination and Support Action;  1 -etapowy
zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE do 1 mln E;

Otw: 08.11.2016;  Zamkn.: 07.03.2017;

CEL - zarys:

o Utworzenie międzynarodowej sieci ośrodków szkoleniowych dla 
profesjonalistów, o perspektywie długoterminowego działania,

o Włączenie ośrodków szkoleniowych z krajów trzecich – uwzględnienie w 
szkoleniach specyficznej wiedzy dla danego kraju,

o Identyfikacja luk w wiedzy
identyfikacja potrzeb
opracowanie mapy drogowej dla poprawy wiedzy,

o Stworzenie szerokich programów szkoleniowych w obszarze surowców,

(5) Raw materials



• SC5-17 – 2016 : ERA-NET Cofound on Raw materials
• ERA-NET Cofound, 1 -etapowy

• Otw: 10.11.2015;  Zamkn.: 08.03.2016;

Zakres tematyczny:

o Obszar: surowce nie-energetyczne nie-rolnicze,

o Konieczne uwzględnienie całego łańcucha surowców (whole raw materials 
value chain) z włączeniem poszukiwań, ekstrakcji, technologii procesowych, 
recyklingu, a także ewentualnego zastąpienia innymi surowcami.

(5) Raw materials



(6) Earth observation



Tematy:

• SC5- 18 – 2017: Novel in-situ observation systems

• SC5- 19 – 2017: Coordination of citizens observatories initiatives

• SC5-20 – 2016: European data hub of the GEOSS information system

(5) Raw materials



• SC5- 18 – 2017: Novel in-situ observation systems
• Research and Innovation Action;  1 -etapowy

• zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE do 4-5  mln E;

• Otw: 08.11.2016;  Zamkn.: 07.03.2017;

Istniejące systemy „in situ” obserwacji i monitoringu środowiska mają wiele 
mankamentów.

CEL:

o Opracowanie nowych systemów „in situ” Obserwacji Ziemi
dokonanie przełomu w tej dziedzinie; 

o Należy wykorzystać nowe technologie i ostatnie osiągnięcia w systemie 
czujników (wykorzystanie pomiarów przy pomocy efektywnych 
energetycznie czujników i systemów komunikacji),

(6) Earth observation



• SC5- 19 – 2017: Coordination of citizens observatories initiatives
• Coordination and Support Action;  1 -etapowy

• zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE do 1 mln E;

• Otw: 08.11.2016;  Zamkn.: 07.03.2017;

CEL:

o Koordynacja „citizens observatories” z innymi działanimai w zakresie 
monitoringu zmian środowiskowcyh wykonywanych innymi metodami;

o Identyfikacja problemów, barier w ich likwidacji, 

o Promowanie standardów;

o Włączanie władz lokalnych w wykorzystywanie nowych rozwiązań na rzecz 
środowiska;

o Szerzenie świadomości obywatelskiej;

(6) Earth observation



• SC5-20 – 2016: European data hub of the GEOSS information system
• Research and Innovation Action;  1 -etapowy

• zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE ok. 9-10 mln E

• Otw: 10.11.2015;  Zamkn.: 08.03.2016;

CEL:

o Rozwinięcie w Europie systemu informatycznego GEOSS (Global Earth 
Observation System of Systems (Globalny System Systemów Obserwacji 
Ziemi).

o Stworzenie platformy informatycznej która dostarczy  użytkownikom 
unikalnego dostępu do danych pochodzących z obserwacji przestrzeni 
kosmicznej, danych z badań „in situ” o profilu interdyscyplinarnym;

(6) Earth observation



(7) Cultural heritage for sustainable
growth



• Tematy:

• SC5- 21 – 2016 - 2017: Cultural heritage as a driver for sustainable
growth

• SC5- 22 – 2017: Innovative financing, business and governance
models for adaptive re-use of cultural heritage

(7) Cultural heritage for sustainable growth



• SC5- 21 – 2016 - 2017: Cultural heritage as a driver for sustainable
growth

(7) Cultural heritage for sustainable growth

IDEA:
o Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego (często zaniedbanego 

z powodów ekonomicznych) 
jako czynnika  stymulującego wzrost gospodarczy obszarów 
miejskich i wiejskich;

o Zatem cel projektów to nie tylko zabiegi konserwacyjne,



• SC5- 21 – 2016 - 2017: Cultural heritage as a driver for sustainable
growth

(a) Heritage-led urban regeneration ( 2016)
Innovation Action;  2 -etapowy

zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE ok. 10 mln E
Otw: 10.11.2015;  Zamkn. 1 etapu: 08.03.2016;  Zamkn. 2 etapu:  06.09.2016;

(b) Heritage-led rural regeneration ( 2017)
Innovation Action;  2 -etapowy

zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE ok. 10 mln E
Otw: 08.11.2016;  Zamkn. 1 etapu: 07.03.2017;  Zamk n. 2 etapu:  05.09.2017 ;

(7) Cultural heritage for sustainable growth

Taki sam zakres problemowy 
Dla dwóch konkursów dotyczy obszarów miejskich (2016)

obszarów wiejskich (2017)



• SC5- 21 – 2016 - 2017: Cultural heritage as a driver for sustainable
growth

CEL:
Opracowanie nowatorskich, systemowych rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju w 
oparciu o wykorzystanie dziedzictwa kulturowego:

o Działania należy oprzeć o system „modelowych” rozwiązań, które  można 
zastosować do rewitalizacji różnych miejsc na świecie;

o Uwzględnienie w metodologiach możliwości ich zastosowania w różnych warunkach, 
z uwzględnieniem strategii inwestycyjnych, zarządzania i modeli biznesowych,

o Identyfikacja potencjalnych barier prawnych, ekonomicznych i technicznych,

o Ustanowienie trwałej platformy zbierania danych i wymiany informacji

Potrzebny udział krajów trzecich np. Ameryki Łacińskiej

(7) Cultural heritage for sustainable growth



• SC5- 22 – 2017: Innovative financing, business and governance
models for adaptive re-use of cultural heritage

• Research and Innovation Action;  1 -etapowy

• zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE do 5 mln E;

• Otw: 08.11.2016;  Zamkn.: 07.03.2017;

CEL: wykorzystywanie obiektów dziedzictwa kulturowego dla nowych celów 
społecznych i ekonomicznych:

o Mapowanie istniejących rozwiązań, mechanizmów finansowania, 
zarządzania - obiektami dziedzictwa kulturowego (ich rewitalizacja i 
wykorzystywanie dla celów ekonomicznych, społecznych): np. budynki po-
przemysłowe, budynki dawnych farm, puste kościoły . . . ),

o Opracowanie narzędzi i systemów dla usprawnienia istniejących rozwiązań i 
ich zastosowania w praktyce w tych i innych miejscach,

o Nowe systemy zarządzania i inwestycji na potrzeby rozwiązań,

o Identyfikacja barier różnego rodzaju w powodzeniu przedsięwzięć,

(7) Cultural heritage for sustainable growth



(8) Support to policy and preparing
for innovation procurement



• Tematy:

• SC5- 25 – 2016 : Macro-economic and societal benefits from creating new
markets in a circular economy

• SC5- 26 – 2017: Pre-commercial procurement on soil decontamination

• SC5- 27 – 2016 : Preparing for pre-commercial procurement (PCP) and/or
public procurement of innovative solutions (PPI) in support of climate
action, environment, resource efficiency and raw materials,

• SC5- 28 – 2016 : Transformation to sustainability

• SC5- 29 – 2016 : Framework Partnership Agreement supporting Joint 
Actions towards a sustainable green economy in Europe and beyond

(8) Support to policy and preparing for innovation procurement



• SC5- 25 – 2016 : Macro-economic and societal benefits from creating new
markets in a circular economy

• Coordinated and Support Action;  1 -etapowy

• zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE do 0.5 mln E;

• Otw: 10.11.2015;  Zamkn.: 08.03.2016;

CEL:  Generowanie dialogu pomiędzy krajami członkowskimi –
w zakresie wskaźników rozwoju innowacyjnych rozwiązań 
(wszystkie obszary SC5 ) ;  
prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy w gospodarce obiegowej 
(circular economy);
� Wzmacnianie zrozumienia koncepcji gospodarki obiegowej;
� Identyfikacja wpływu na rynek i społeczeństwo;
� Ocena kosztów makroekonomicznych, społecznych i środowiskowych;
� Inne…

(8) Support to policy and preparing for innovation procurement



• SC5- 26 - 2017 : Pre-commercial procurement on 
soil decontamination

• Pre-Commercial Procurement;  1 -etapowy

• zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE do 5 mln E;

• Otw: 08.11.2016;  Zamkn.: 07.03.2017;

CEL:

� Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla efektywnej dekontaminacji gleb;

� Stworzenie systemów, z włączeniem zagadnień standaryzacji, regulacji, 

certyfikatów – dla usunięcia barier dla wprowadzania nowych rozwiązań na 

rynek;

� Generowanie nowych produktów, procesów i usług – gotowych do 

wprowadzenia na rynek;

(8) Support to policy and preparing for innovation procurement



• SC5- 27 - 2016 : Preparing for pre-commercial procurement (PCP) and/or
public procurement of innovative solutions (PPI) in support of climate
action, environment, resource efficiency and raw materials

• Coordination and Support Action;  1 -etapowy

• zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE do 5 mln E;

• Otw: 10.11.2015;  Zamkn.: 08.03.2016;

CEL:  opracowanie systemu zamówień publicznych, które wspierają rozwój / 

stosowanie innowacji– działając poprzez generowanie systemu zapotrzebowań

(demanding first buyer); : 

� ZAKRES – wszystkie obszary SC5;

� Stworzenie sieci / grup potencjalnych „buyers” / procurers – dla rozwiązań 

innowacyjnych w zakresie SC5;

(8) Support to policy and preparing for innovation procurement



• SC5- 28 - 2016 : Transformations to sustainability
• ERA-Net Cofound;  1 -etapowy

• Otw: 10.11.2015;  Zamkn.: 08.03.2016;

Temat dla instytucji finansuj ących nauk ę we współpracy z jednostkami 

naukowymi (w Polsce głównie dla NCBiR)

CEL:  

� Opracowanie nowych rozwiązań  - dla ograniczenia zmian klimatu

i  dla celów globalnego zrównoważonego rozwoju

� Konieczne podejścia trans-dyscyplinarne

(8) Support to policy and preparing for innovation procurement



• SC5- 29 - 2016 : Framework Partnership Agreement supporting Joint Actions
towards a sustainable green economy in Europe and Beyond.

• Framework Partnership Agreement;  1 -etapowy

• zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE do 5 mln E;

• Otw: 14.04.2016;  Zamkn.: 08.09.2016;

CEL:  stworzenie  Framework Partnership Agreement  – dla

wzmocnienia i uproszczenia współpracy pomiędzy Komisją Europejską,

Krajami Członkowskimi i innymi instytucjami zarządzającymi 

krajowymi/regionalnymi programami  -- w zakresie SC5.

(8) Support to policy and preparing for innovation procurement









SMEinst-121-2016-2017: Boosting the potential of small businesses in the areas 

and priorities of Societal Challenge 5climate action, environment, resource 

efficiency and raw materials 
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Instrument dla MŚP - terminy

Faza 1

24.02.2016
03.05.2016
07.09.2016
09.11.2016

15.02.2017
03.05.2017
06.09.2017
08.11.2017

Faza 2

14.04.2016
15.06.2016
13.10.2016

18.01.2017
06.04.2017
01.06.2017
18.10 2017
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Fast Track to Innovation

• Na lata 2015 i 2016—200 mln euro (rocznie 50-70 wniosków otrzyma 
dofinansowanie)

• W każdym terminie dofinansowanych zostanie około 20 projektów

• Dla podmiotów działających komercyjnie dofinansowanie: 70%
• Dla podmiotów działających non-for profit finansowanie: 100%

Uwaga! Terminy FTTI 2016

15.03.2016

01.06.2016

25.10.2016
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