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Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 

w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN 

Krajowy Punkt Kontaktowy do: 

 PR Horyzont 2020,  

 Euratom-Fission, IMI2 

 

Eksperci do PC H2020 

NCPs w 22 obszarach H2020 
 

Koordynator Sieci KPK 

Koordynator Euraxess 

    Prowadzimy działania : 

 informacyjne, szkoleniowej, doradcze,  

 promocyjne i eksperckie  

http://6pr.kpk.gov.pl/index.html
http://5pr.kpk.gov.pl/home.htm


Oferta Sieci KPK 

Dni informacyjne  

Szkolenia, warsztaty  

Działania mentoringowe 

i konsultacje wniosków: 

 www.kpk.gov.pl 
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An agenda 

for new 

skills and 

jobs 

«excellence» 

~24,2 B€ 

«societal challenges» 

~ 28,6 B€ 

«industrial 

leadership» 

~ 16,5 B€ 

Horizon 2020 



Synergia H2020 i ESIF 

Źródło: Komisja Europejska 



Horyzont 2020 

Budżet całkowity:   77 mld € 

Horyzont 2020 – struktura i budżet 

Doskonała baza naukowa  

Europejska Rada ds. Badań 

Naukowych (ERC)  

 Przyszłe i powstające 

technologie (FET) 

Działania „Maria Skłodowska-

Curie” (MSCA)  

Europejska infrastruktura 

badawcza  

Budżet: 24,2 mld € 

Wiodąca pozycja 

w przemyśle 

Wiodąca pozycja w zakresie 

technologii  prorozwojowych 

i przemysłowych (LEIT)  

Dostęp do finansowania 

kapitałem wysokiego ryzyka 

(RF)  

Innowacje w MŚP  

Budżet: 16,5mld € 

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: 28,6 mld € 

Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego 

uczestnictwa  

Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa  

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 

Wspólne Centrum Badawcze (JRC)  



Kluczowe technologie prorozwojowe 

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 



Policy 

Research and 
Innovation 



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. ) 

Prorozwojowy charakter KETów 

Znaczący potencjał KETów  przy tworzeniu 

najbardziej zaawansowanych produktów 



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? 



Horyzont 2020 
Instrumenty finansowe 

Research and innovation actions (RIA)  ► projekty badawczo-innowacyjne 

Innovation actions (IA) ► projekty innowacyjne 

Coordination and support actions  ► projekty wspierające 

 SME instrument ► Instrument MŚP 
 

 Fast Track to Innovation ► Szybka Ścieżka do innowacji 

Pre-commercial procurement Co-fund (PCP) 

► Przedkomercyjne Zamówienia Publiczne 
 

Public procurement of innovative solutions Co-fund (PPI)   

► Zamówienia Publiczne na Innowacyjne Rozwiązania 

ERANET Co-fund 
 

Inducement Prizes ► Nagrody motywacyjne  

MSC Actions ► Akcje Marii Skłodowskiej-Curie 

ERC grants ► Granty Europejskiej Rady Badań 



TRL – narzędziem rozwoju i wdrażania innowacji 

TRL: Technology Readiness Level (Poziom Gotowości Technologicznej) 



 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 

ERC 

FET 

LEIT 

CHALLENGES 

Badania podstawowe Rynek 

7PR 

RIA 

IA 

SME 



 

 
 

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 



Inicjatywy PPP w PR 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) 

• Sustainable Process Industry 
(SPIRE) 

• Robotics 

• Photonics 

• High Performance Computing 



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 



NMP in numbers      
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Participant Portal – podstawowe źródło informacji  



Program Pracy NMBP 2016-2017 

– Opublikowany na Portalu Uczestnika (Participant Portal): 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-

programmes-2016-17 

– Wprowadzenie do LEIT, zawierające sekcję dotyczącą 

Business cases and exploitation strategies for industrialisation 

- Część LEIT-NMBP, zawierającą konkurs EeB oraz główny konkurs NMBP 

- Część przekrojową (Cross-Cutting) zawierającą LINIE PILOTAŻOWE 

(PILOTS), Factories of the Future (FoF), oraz Sustainable Process 

Industries (SPIRE) w ramach   

Focus Area 'Industry 2020 in the Circular Economy' 

– Opublikowany: 14 pażdziernika 2015 

– Terminy składania wniosków dla konkursów 2017: 

» NMBP dwuetapowy: 27 paź 2016 / 4 maja 2017 

» PILOTS dwuetapowy: 27 paź 2016 / 4 maja 2017 

» EeB, FoF, SPIRE: 19 sty 2017 

» NMBP CSAs : 19 sty 2017 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17


Budżety konkursów 2017: 

» NMBP: 254,39 M€ (incl. BIOTEC, CSAs) 

» EeB: 54 M€ 

» PILOTS: 48 M€ 

» FoF: 85 M€ (+ 33 M€ for ICT topics) 

» SPIRE: 80 M€ 

» SME Instrument (NMP + Biotech): 42,82 M€ 
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Program Pracy NMBP 2016-2017 



Konkursy 2017:  ~515M€     

 

Wkład z obszarów NMBP, ICT oraz Societal Challenges 

 

Obejmuje: 

• Pilot lines in Nanotechnology and Materials  (48M€, 3 tematy) 

• Factories of the Future PPP (85M€, 5 tematów) 

• Factories of the Future – ICT Part  (33M€, 1 temat) 

• Sustainable Process Industry – SPIRE PPP (80M€, 6 tematów) 

• Circular Economy (70M€) 

 

 

Focus Area: Industry 2020 in the Circular Economy 
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Konkursy 2017:  ~515M€      

• Energy Efficient Buildings  (54M€) 

• Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced 
Manufacturing and Processing  (254M€) 

• Advanced materials and Nanotechnologies for high added value 
products & process industries (4 topics) 

• Green Vehicles  (1 topic) 

• Advanced materials and Nanotechnologies for Healthcare  (5 topics) 

• Advanced materials and nanotechnologies for energy applications  
(2 topics) 

• Eco-design and new sustainable business models  (1 topic) 

•  Biotechnology  (4 topics) 

• Modelling for the development of Nanotechnologies and Advanced 
Materials  (1 topic) 

• Science-based risk assessment and management of 
Nanotechnologies,  Materials and Biotechnologies  (2 topics) 

• Innovative and responsible governance of new and converging 

enabling technologies  (3 topics) 

Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and  
Advanced Manufacturing and Processing 

25 



Advanced materials and Nanotechnologies for 

high added value products & process industries 

 

NMBP-4: Architectured /Advanced material concepts for intelligent bulk 

material structures ,RIA 

NMBP-5: Advanced materials and innovative design for improved 

functionality and aesthetics in high added value consumer goods ,IA 

NMBP-6: Improved material durability in buildings and infrastructures, 

including offshore ,RIA 

NMBP-7: Systems of materials characterisation for model, product and 

process optimisation ,RIA 

 

 

 

 

Konkursy 2017     NMBP 
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Advanced materials and Nanotechnologies for 

Healthcare 

NMBP-12: Development of a reliable methodology for better risk 

management of engineered biomaterials in Advanced Therapy 

Medicinal Products and/or Medical Devices, RIA 

 NMBP-13: Cross-cutting KETs for diagnostics at the point-of-care, RIA 

NMBP-14: Regulatory Science Framework for assessment of ratio of 

Nanomedicines and Biomaterials, RIA risk benefit  

NMBP-15: Nanotechnologies for imaging cellular transplants and 

regenerative processes in vivo, RIA  

NMBP-16: Mobilising the European nano-biomedical ecosystem, CSA 

Konkursy 2017     NMBP 
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Advanced materials and nanotechnologies for energy 

applications 

NMBP-19: Cost-effective materials for “power-to-chemical” 

technologies , RIA 

NMBP-20: High-performance materials for optimizing carbon dioxide 

capture, IA  

 

 

 

  

Calls 2017      NMBP 
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Eco-design and new sustainable business models 

NMBP-22: Business models and industrial strategies supporting novel 

supply chains for innovative product-services, RIA 

Calls 2017      NMBP 

 BIOTEC-5: Microbial platforms for CO2-reuse processes in the low-
carbon economy, RIA  

BIOTEC-6: Optimisation of biocatalysis and downstream processing for 
the sustainable production of high value-added platform chemicals, IA 

BIOTEC-7: New Plant Breeding Techniques (NPBT) in molecular 
farming: Multipurpose crops for industrial bioproducts, CSA 

BIOTEC-8: Support for enhancing and demonstrating the impact of KET 
Biotechnology projects, CSA    

 

   

 

•    Biotechnology  
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Modelling for the development of Nanotechnologies and 

Advanced Materials 

 

NMBP-25: Next generation system integrating tangible and intangible 

materials model components to support innovation in industry, IA 

 

Science-based risk assessment and management of 

Nanotechnologies, Materials and Biotechnologies 

 

NMBP-28-2017: Framework and strategies for nanomaterial 

characterisation, classification, grouping and read-across for 

risk analysis, RIA 

NMBP-29-2017: Advanced and realistic models and assays for 

nanomaterial hazard assessment, RIA 

 

  

Calls 2017      NMBP 

© Fotolia.com – I. M. Redesiuk 
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Innovative and responsible governance 

of new and converging enabling technologies 

 

NMBP-31: Presidency events, CSA 

NMBP-34: Governing innovation of nanotechnology through 

enhanced societal engagement, CSA 

NMBP-35: Innovative solutions for the conservation of 20th century 

cultural heritage, RIA  

 

Konkursy 2017     NMBP 
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Przekrojowe działania pilotażowe oparte o wcześniejsze prace badawczo-

rozwojowe osiągające gotowość do wdrożeń w skali przemysłowej 
 

PILOTS-3: Pilot Lines for Manufacturing of Nanotextured surfaces with 

mechanically enhanced properties, IA  

PILOTS-4: Pilot lines for 3D printed and/or injection moulded polymeric 

or ceramic microfluidic MEMS, IA  

PILOTS-5: Paper-based electronics, RIA 

 

Konkursy 2017    PILOT LINES 

     Pilot lines in Nanotechnology and Materials 
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FOF-6: New product functionalities through advanced surface manufacturing 

processes for mass production, RIA  

FOF-7: Integration of unconventional technologies for multi-material processing 

into manufacturing systems RIA   

FOF-8: In-line measurement and control for micro-/nano-enabled high-volume 

manufacturing for enhanced reliability, IA  

FOF-9: Novel design and predictive maintenance technologies for increased 

operating life of production systems, IA 

FOF-10: New technologies and life cycle management for reconfigurable and 

reusable customised products, IA 

 

FOF-12: ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS) (IA+CSA) 

   

 

 

Konkursy 2017      FoF cPPP 

 Factories of the Future cPPP 

©Prima Industrie 
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Konkursy 2017          SPIRE cPPP 

SPIRE-7: Integrated approach to process optimisation for raw 

material resources efficiency, excluding recovery 

technologies of waste streams, IA  

SPIRE-8: Carbon dioxide utilisation to produce added value 

chemicals, RIA  

SPIRE-9: Pilot lines based on more flexible and down-scaled high 

performance processing, IA 

SPIRE-10: New electrochemical solutions for industrial processing, 

which contribute to a reduction of carbon dioxide 

emissions, RIA  

 

        Sustainable Process Industry cPPP 
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Konkursy 2017          SPIRE cPPP 

SPIRE-11: Support for the enhancement of the impact of SPIRE PPP 

projects, CSA 

SPIRE-12: Assessment of standardisation needs and ways to overcome 

regulatory bottlenecks in the process industry, CSA 
 

EE 17: Valorisation of waste heat in industrial systems, IA 

CIRC-01: Systemic, eco-innovative approaches for the circular economy: 

large-scale demonstration projects 

 b) Systemic services for the circular economy (2017), IA 

 

 

 

 

 

        Sustainable Process Industry cPPP 
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EEB-5: Development of near zero energy building renovation, IA  

EEB-6: Highly efficient hybrid storage solutions for power and heat in 

residential buildings and district areas, balancing the supply and 

demand conditions, RIA 

EEB-7: Integration of energy harvesting at building and district level, IA 

EEB-8: New business models for energy-efficient buildings through 

adaptable refurbishment solutions, CSA 

 

EE12: Integration of Demand Response in energy Management 

Systems while ensuring interoperability, IA 

 

 

 

Konkursy 2017     EeB cPPP 

Energy-efficient Buildings cPPP 
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EC R&I Participant Portal – informacje o 

temacie 



Opis tematu (Pilots-05-2017) 

Specific Challenge: lifetime of electronics is becoming shorter, (…) poses a 

growing ecological problem.      

 (…) paper (…)  is one of the cheapest materials in our society. It is renewable, 

portable, flexible (…). 

Paper-based electronics shows promising technical, economic, and 

environmental advantages (…)  

Scope: The proposal should address the physical, chemical and engineering 

challenges linked with the use of paper as substrate as well as active 

components of the electronic devices (…) it includes  (…) also heterogeneous 

integration of high-added value electronic components on paper  

Expected Impact:  

(i) To develop a new disruptive and sustainable paper-based platforms for 

electronics (…);           

(ii) To use the same paper substrate (..) to (…) bioplatform or a display (or) 

embedded chemical battery;  

(iii) Reduce the environmental impact of electronics; 

(iv) Consolidate paper making industries and wood-harvesting industries;  

(v) In long term, (…)  video-rate reflective displays;  

(vi) Creation of new markets and new business opportunities (…) 



Opis tematu, c.d. (Pilots-05-2017) 

TRL Level: start TRL 3, end TRL 5 

Suggested EC contribution:  5-8M€ 

Proposals should include a business case and exploitation strategy, as 

outlined in the Introduction to the LEIT part of this Work Programme. 



 PAMIĘTAJ: 

 

– Timing: przygotuj i złóż wniosek przed określonymi terminami. 

– Przestrzegaj ustalonych limitów stron wniosku (ewaluatorzy nie 

będą uwzględniać stron przekraczających wymaganą objętość). 

– Czytaj wprowadzenie do LEIT – w szczególności przypadki 

biznesowe (business cases) oraz strategie eksploatacji. 

– Czytaj inne, powiązane dokumenty.  

– Poproś o przejrzenie wniosku kogoś, kto go nie pisał. 

– Negocjacje nie są przewidziane – nie będzie możliwości 

poprawy wniosku w trakcie przygotowywania umowy grantowej. 

– Expected impact będzie kryterium rozstrzygającym 
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 

 

  
 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY  

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  
 

 

Jarosław Piekarski 
Koordynator obszaru NMP 

Członek delegacji PL do Komitetu Programowego H2020 NMBP 

 

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

 

 

https://www.facebook.com/Krajowy-Punkt-Kontaktowy-Program%C3%B3w-Badawczych-UE-408143559349465/
http://www.youtube.com/user/kpkpbue
https://www.linkedin.com/company/405781?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:405781,idx:2-1-3,tarId:1447691762474,tas:national contact point
https://twitter.com/kpk_pl

