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Budżet całkowity:   77 mld € 

Tematy dla miast w Horyzoncie 2020 

Doskonała baza naukowa  

Europejska Rada ds. Badań 

Naukowych (ERC)  

 Przyszłe i powstające 

technologie (FET) 

Działania „Maria Skłodowska-

Curie” (MSCA)  

Europejska infrastruktura 

badawcza  

Budżet: 24,4mld € 

Wiodąca pozycja 

w przemyśle 

Wiodąca pozycja w zakresie 

technologii  prorozwojowych 

i przemysłowych (LEIT)  

Dostęp do finansowania 

kapitałem wysokiego ryzyka 

(RF)  

Innowacje w MŚP  

Budżet: 17mld € 

Wyzwania społeczne 

Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 

Żywność, rolnictwo i leśnictwo, badania 

mórz i wód śródlądowych i biogospodarka 

Bezpieczna, czysta i efektywna energia 

Inteligentny, zielony i zintegrowany 

transport 

Klimat, środowisko, efektywna gospodarka 

zasobami i surowce 

Europa w zmieniającym się świecie – 

integracyjne, innowacyjne i refleksyjne 

społeczeństwa 

Bezpieczne społeczeństwa 

Budżet: 29.7 mld € 

Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego 

uczestnictwa  

Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa  

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 

Wspólne Centrum Badawcze (JRC)  



Wiodąca pozycja w zakresie technologii  

prorozwojowych i przemysłowych (LEIT)  

1. Technologie Informacyjne i Komunikacyjne (ICT) 
2. Kluczowe Technologie Prorozwojowe (KET) 
3. Przestrzeń Kosmiczna (Space)  

Czym są KETy? 

Nanotechnologie 

•Zaawansowane materiały 

•Mikro- and nano-   elektronika 

•Fotonika 

•Biotechnologia 

•Zaawansowane technologie 
wytwarzania 

W H2020: 

• Wsparcie dla przekrojowych 

działań badawczych (cross-

cutting KET) 

• Koncentracja na wkładzie 

KETów do rozwiązań dla 

Wyzwań Społecznych, m. in. 

środowisko, energia, transport 



 

 
 

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 podejście dla MŚP, 
instrument MŚP) 

• PPPs jako narzędzie implementacji KETów 

PPP 



Partnerstwa Publiczno-Prywatne 

Joint Technology Initiatives Contractual PPPs 

• Innovative Medicines 

Initiative (IMI) 

• Clean Sky 

• Single European Sky ATM 

Research (SESAR) 

• Fuel Cells and Hydrogen 

(FCH) 

• (ARTEMIS+ENIAC) → 

Electronic Components and 

Systems for European 

Leadership (ECSEL)  

• Bio-based industries (BBI) 

• Robotics  

• Photonics 

• Advanced 5G Network 

Infrastructures   

• Factories of the Future (FoF) 

• Energy-efficient Buildings 

(EeB)  - 150M € od NMBP 

• Sustainable Process industry 

(SPIRE) 

• Electric Vehicle Green 

Initiative (EVGI) 



Od 2008 r. UE intensywnie inwestuje w przyszłość sektora modernizacji i 

renowacji budynków poprzez działania partnerstwa publiczno-prywatnego na 

rzecz budynków energooszczędnych (EeB), kontynuowane w ramach 

programu Horyzont 2020. 



Technologie dla 

przyśpieszenia renowacji 

zasobów budowlanych 

 

Wzajemne oddziaływanie 

zrównoważonego 

budownictwa  w skali  

dzielnic i miast 

 

 

Zagwarantowanie 

efektywności 

energetycznej podczas 

trwałości budynku 

Kluczowe obszary EeB 

http://EeB2015.eu 



Zagadnienia 
 

"Odmłodzanie funkcjonowania budynków" 

• tworzenie zaawansowanych technologii budowlanych 

• Poprawa konkurencyjności i tworzenie miejsc pracy 

 

Bardziej przyjazne środowiskowo i najlepsze wykorzystanie innowacyjnych, 

niezawodnych. przystępnych  i konkurencyjnych technologii produkcji: 

• Drastyczne zmniejszenie zużycia energii (50%) i emisji CO2 (90%) 

     dla nowych i odnowionych budynków zgodnie ze strategią energetyczną UE    

     (długoterminowy cel 2050) 

• Zminimalizowanie energochłonności produkcji głównych materiałów, mniej 

wytwarzanych odpadów, recykling - ponowne wykorzystanie materiałów dla 

nowych produktów 

 

R & I  do zintegrowania i zademonstrowania innowacyjnych technologii : 

• Materiały i komponenty do oszczędności energii, efektywne monitorowanie i 

narzędzia do zarządzania i systemy zasilania. Nowe, innowacyjne, zintegrowane, 

termiczne systemy dla budynków i dzielnic, wykorzystanie recyklingu 

w produkcji elementów prefabrykowanych. 



Topics (Type of Action) Budgets (EUR million) Deadlines 

2017 

Opening: 20 Sep 2016   

EEB-05-2017 (IA) 

EEB-06-2017 (RIA) 

EEB-07-2017 (IA) 

EEB-08-2017 (CSA) 

54.00 19 Jan 2017 

Overall indicative budget 54.00  

 

       Konkursy 



Tematy 

EEB-05-2017:  Development of near zero energy building renovation 
Przełomowe rozwiązania renowacji w celu zmniejszenia zużycia energii w budynku 

 IA, TRL (5-7) 6,  5-7 mln  €., SMEs with R&D capacities 

 

EEB-06-2017:  Highly efficient hybrid storage solutions for power and heat in 

  residential buildings and district areas, balancing the supply and 

  demand conditions 
Wysoce wydajne hybrydowe rozwiązania magazynowania energii elektrycznej i ciepła w 

budynkach mieszkalnych i na obszarach dzielnic, zbalansowanie warunków podaży i popytu. 

  RIA, TRL 4-6, 4-6 mln €, SMEs with R&D capacities 

 

EEB-07-2017:  Integration of energy harvesting at building and district level 
Integracja pozyskiwania energii w budynku, i na poziomie dzielnic. 

 IA, TRL (5-7) 6, 4-6 mln €, SMEs with R&D capacities 

 

EEB-08-2017:  New business models for energy-efficient buildings through 

  adaptable refurbishment solutions  
Nowe modele biznesowe dla energooszczędnych budynków poprzez elastyczne rozwiązania 

modernizacyjne 

 CSA, 0.5-1 mln €, SMEs 



 

18. General Annexes 

G. Technology readiness levels (TRL)  

TRL - Poziomy gotowości technologicznej 



Tematy 

EEB-05-2017:  Development of near zero energy building renovation 

innowacyjne koncepcje systemowego podejścia do modernizacji,  

która integruje najbardziej obiecujące, opłacalne technologie i materiały,  

zmniejszające straty ciepła przez przegrody zewnętrzne budynku,  

systemy wentylacji i innych przy jednoczesnym zwiększeniu  

udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach. 

 

Spodziewany wpływ: 

• Redukcja co najmniej 60% zużycia energii  

 w porównaniu z wartościami przed remontem,  

• Zmniejszenie czasu instalacji o co najmniej 30%  

 w porównaniu z typowym procesem renowacji 

• Wykazanie wysokiego potencjału powtarzalności 

• Przystępność, biorąc pod uwagę wszystkie koszty związane z okresem spłaty 

powyżej 15 lat. 

• Nowa generacja wykwalifikowanych pracowników i wykonawców MSP w sektorze 

budowlanym, zdolnych do stosowania systemowego podejścia do remontu. 



Tematy 

EEB-06-2017:  Highly efficient hybrid storage solutions for power  

  and heat in residential buildings and district areas,  

  balancing the supply and demand conditions 

Wysoce wydajne hybrydowe rozwiązania magazynowania energii elektrycznej i ciepła 

w budynkach mieszkalnych i na obszarze osiedli 

 

• Przechowywanie ciepła i energii poprzez zoptymalizowane rozwiązania techniczne 

w celu lepszego zarządzania i synchronizację podaży i popytu.  

• Dobre zarządzanie szczytowych obciążeń, zwłaszcza wynikające ze zwiększenia 

produkcji energii ze źródeł odnawialnych, by zmniejszyć całkowite zużycie energii i 

koszty eksploatacji instalacji. 

• Rozwiązania elektryczne mogą obejmować akumulatory, koła zamachowe i 

kondensatory nadające się do zastosowań w zakresie mocy kilkudziesięciu kW do 

1 MW 

• Wnioski powinny uwzgledniać demonstracje pilotażowe w zespołach budynków w 

co najmniej dwóch różnych strefach klimatycznych.  



Tematy 

Oczekiwany wpływ:  

     W przypadku budynków mieszkalnych, które nie są podłączone do  

     Rejonowego Ogrzewania i chłodzenia  
• Wykazanie rentowności ekonomicznej  

• zwrot inwestycji  - 9-10 lat i dowód na możliwość rozszerzania  rynku 

• Niezawodnosć technologii, gwarantują minimum 20 lat czas życia 

• Rozwiazania kompatybilne z już istniejącymi – objętość magazynowania ograniczony do 3 m3 

• Wykazanie ogólnego zmniejszenia energii netto o 20% 

• elastyczność systemu energetycznego 

 

W przypadku budynków mieszkalnych podłączonych do Rejonowego 

Ogrzewanie i chłodzenie 
• Wykazanie rentowności ekonomicznej  

• zwrot inwestycji w mniej niż 20 lat i dowód na możliwość rozszerzania  rynku. 

• Technologie niezawodne i działające na minimum 30 lat. 

• Zapewnienie objętości magazynowania ograniczony do 1 m3). 

• Całkowita energia zysk netto w wysokości minimum 30%. 

Wnioski powinny zawierać uzasadnienie biznesowe i strategię eksploatacji 



Tematy 

EEB-07-2017:  Integration of energy harvesting at building and district level 

Integracja pozyskiwania energii w budynku i na poziomie dzielnic 

 

• Maksymalizacja pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych  

(do ogrzewania, chłodzenia, energii elektrycznej, ciepłej wody, etc.)  

• uwzględnienie integracji systemów monitorowania i kontroli ,                            

łącząc dodatkowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo i ochronę. 

• uwzględnienie różnych  koncepcji architektoniczne i integracja różnych 

kombinacji materiałów 

• Ważna modułowość rozwiązań, ekonomiczność i łatwość montażu.  

• obniżenie kosztów konserwacji i obsługi,  

• Zastosowanie w różnych obszarach geograficznych. 

 

Spodziewany wpływ: 

• Koszty związane z nowymi technologiami < niż 20% standardowych kosztów bud. 

• Wykazanie możliwości replikacji • okres spłaty poniżej 10 lat. 

• Zintegrowane systemy obejmą co najmniej 30-40% całkowitego zapotrzebowania 

na energię dla nowych budynków i 20% dla modernizowanych budynków. 

 



EEB-08-2017:  New business models for energy-efficient buildings  

  through adaptable refurbishment solutions  
Nowe modele biznesowe dla energooszczędnych budynków poprzez elastyczne rozwiązań 

modernizacyjnych 

• Zainteresowanie stron reprezentujących różne interesy i różne zadania.  

• Zgodnie z European Performance Building Directive (EPBD), poziom renowacji powinien 

wzrosnąć  z około 1,2% zasobów mieszk. w Europie rocznie do 2 - 3% rocznie do 2030 r. 

• odpowiednie kombinacje finansowania publicznego i prywatnego, v tylko prywatnych 

funduszy, ocena możliwości oferowanych przez zamówienia publiczne. 

• uwzględnienie skutków społ.-gospodarczych, lokalnej skali.  

• opracowanie skutecznych metod kierowania i  zarządzania,  

• określenie zasad lub systemów zachęcania do dobrowolnych działań ( zaangażowanie 

gmin). 

• Modele biznesowe powinny obejmować pełny cykl począwszy od fazy projektowania 

budynku: technologii wytwarzania energii, integracji, montażu, rozruchu, eksploatacji, obsługi 

i konserwacji, itp  

• Szukanie rozwiązań, zwiększających udział zainteresowanych stron, angażowanie 

użytkowników końcowych , właścicieli i partnerów rynkowych, gmin 

Spodziewany wpływ: 

• Opłacalność renowacji w porównaniu do obecnych kosztów. 

• Zwiększona świadomość i zaangażowanie na rzecz poprawy efektywności energ.w budynkach 

• Zwiększona ilość zainteresowania gmin i zaangażowania stron w celu przeprowadzenia 

renowacji zasobów budowlanych, w szczególności poprzez wykorzystanie narzędzi zamówień 

publicznych. 

 



http://cordis.europa.eu/home_pl.html 



Materiały żródłowe PPPs 

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



EEB – konkursy 2015 
MOSTOSTAL WARSZAWA SA 

SGGW 

City of Warsaw 

ASM 

KAPE 



Wsparcie sieci NCP 



Partner search https://www.nmp-partnersearch.eu/ 

https://www.nmp-partnersearch.eu/
https://www.nmp-partnersearch.eu/
https://www.nmp-partnersearch.eu/


Konferencje, spotkanie brokerskie 

 https://www.b2match.eu/kets2017 

https://www.b2match.eu/kets2017


Najbliższe wydarzenia 

Dni informacyjne : 

20.09.2016 – PPP Infoday) 

  Łódź –W-wa 

14.10.2016 -  PPP Infoday  

  Bruksela  

 

Szkolenia, warsztaty  

Działania mentoringowe 

i konsultacje: 

 www.kpk.gov.pl 

 

+ 

Wydarzenia dedykowane 

 

http://www.kpk.gov.pl/


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  

 
KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY  

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE 
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Jarosław Piekarski 
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Tel. 664032133 
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