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Dzień informacyjny  

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


Wkład dwóch Dyrekcji Generalnych: 

 DG Research and Innovation, 

 DG Agriculture,  

  + 

 Bio-based Industries  (BBI JU). 

Bezpieczeństwo Żywnościowe  - GŁÓWNE CELE: 

  Optymalne wykorzystanie zasobów biologicznych w sposób zrównoważony; 

 Zabezpieczenie  wystarczających dostaw bezpiecznej i wysokiej jakości żywności i 

innych produktów na bazie pochodzenia biologicznego; 

Bezpieczeństwo żywnościowe 



 Wzrost populacji i postępująca urbanizacja;  

  Niekorzystne zmiany w diecie i zdrowiu; 

  Uzależnienie od zasobów naturalnych (ograniczenia węgla kopalnego);  

  Zmiany klimatu; 

  Postępująca degradacja i zanieczyszczenie gleby i wody; 

Bezpieczeństwo żywnościowe – główne problemy 



Strategia 

Europa 2020:  

smarth growth 

sustainable growth,  

inclusive growth 

 

EU Bioeconomy 

 Strategy 

 

Budżet: 

2,88 mld euro 

Bezpieczeństwo żywnościowe 

Zrównoważone rolnictwo i leśnictwo 

Badania mórz i wód śródlądowych 

Biogospodarka 

2. Wyzwanie Społeczne (SC2): Bezpieczeństwo żywnościowe 



 Tematy ukierunkowane na wyzwania; 

 Dwuletni program pracy; 

 Podejście wielopodmiotowe (multi-actor approach); 

 Włączenie różnych podmiotów  

 (doradztwo rolnicze, transfer wiedzy do praktyki); 

 Większy nacisk na użytkowników końcowych; 

Bezpieczeństwo żywnościowe – nowe podejście w H2020 



Ważne informacje 

 Otwarcie konkursów: 4 października 2016. 

 Termin nadsyłania wniosków (etap I): 14 lutego 2017. 

 Termin nadsyłania wniosków (etap II): 13 września 2017. 

 

Propozycje konkursów - 4 zakresy tematyczne (rodzaje konkursów):  

 Sustainable Food Security; 

 Blue Growth; 

 Rural Renaissance; 

 Bio-based innovation for sustainable goods and services; 

    + Inne działania (Other actions) 
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Bezpieczeństwo żywnościowe – konkursy 2017 r. 



Struktura tematu w Programie Pracy 

SFS-40-2017 

’SFS’ – wezwanie 

’40’ – numer tematu 

’2017’ – rok wezwania 

Specific Challenge  

– opis wyzwania/problemu; 

Scope  

– zasięg działań i ich cel; 

Expected impact  

– oczekiwany wpływ; 

Type of action  

– rodzaj działań/typ projektu; 

(…) 

(…) 

(…) 



Struktura tematu w Programie Pracy (1/3) 
Typ projektu (Type of action) – RIA 

Research and Innovation Actions (RIA) 
 
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; 



Innovation Actions (IA) 
  

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;  

Struktura tematu w Programie Pracy (2/3) 
Typ projektu (Type of action) – IA 



Coordination and Support Actions (CSA) 
  

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; 

Struktura tematu w Programie Pracy (3/3) 
Typ projektu (Type of action) – CSA  



Sustainable Food Security (SFS) 
Resilient and resource-efficient value chain 

Cztery główne zakresy tematyczne: 

1) Prężniejsze łańcuchy wartości  efektywnie korzystające z zasobów; 

2) Środowiskowo i klimatycznie mądra produkcja podstawowa; 

3) Konkurencyjny przemysł spożywczy; 

4) Zdrowa i bezpieczna żywność oraz diety dla wszystkich; 

 + Flagowe partnerstwa EU-Afryka oraz EU-Chiny; 

Konkurs SFS na 2017 rok 



 

[05-2017] Robotics Advances for Precision Farming (RIA) 

Korzyści robotyki dla precyzyjnego rolnictwa (w tym zarządzanie zwierzętami 

gospodarczymi) 

 

[07-2017] Organic breeding – Increasing the competitiveness of the organic 

breeding and farming sectors (RIA, MAA) 

Hodowla organiczna - Zwiększenie konkurencyjności ekologicznych sektorów 

hodowlanych i rolnych 

 

[08-2017] Organic inputs – contentious inputs in organic farming (RIA, MAA) 

Dodatki/elementy organiczne – sporne dodatki/elementy w rolnictwie ekologicznym 

 

[10-2017] Research and approaches for emerging diseases in plants and terrestrial 

livestock (RIA) 

Badania i sposoby podejścia do pojawiających się chorób roślin i zwierząt gospodarskich 

Sustainable Food Security (SFS) 
More resilient and resource eficientvalue chain (19 z 30) 



 

[13-2017] Validation of diagnostic tools for animal and plant health (IA) 

Walidacja narzędzi diagnostycznych dla zdrowia zwierząt i roślin 

 

[15-2017]: Breeding livestock for resilience and efficiency (RIA) 

Hodowla inwentarza żywego w kierunku zwiększenia odporności zwierząt i wydajności 

hodowli. 

 

[16-2017] Bee health and sustainable pollination (RIA, MAA) 

Zdrowie pszczół i zrównoważone zapylanie 

 

[17-2017] Innovations in plant protection (RIA, MAA) 

Innowacje w ochronie roślin 

 

[18-2017] Support to the development and implementation of FOOD 2030 - a 

European research and innovation policy framework for food and nutrition security 

Wspieranie rozwoju i realizacji FOOD 2030 - Europejska polityka badań i innowacji na 

rzecz bezpieczeństwa żywności i żywienia (CSA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sustainable Food Security (SFS) 
More resilient and resource eficientvalue chain (19 z 30) 

 



 

[27-2017] Permanent grassland – farming systems and policies (RIA, MAA) 

Trwałe użytki zielone (pastwiska stałe) – systemy rolne i polityka 
 

[28-2017] Functional biodiversity – productivity gains through functional 

biodiversity: effective interplay of crop pollinators and pest predators (RIA, MAA) 

Bioróżnorodność funkcjonalna - wzrost wydajności poprzez bioróżnorodność 

funkcjonalną: skuteczne oddziaływanie wzajemne zapylaczy roślin i drapieżnych 

szkodników 

 

[29-2017] Socio-eco-economics: socio-economics in ecological approaches (RIA) 

SocjoEKOekonomika – socjoekonomika w podejściu ekologicznym 

 

[32-2017] Promoting and supporting the eco-intensification of aquaculture 

production systems: inland (including fresh water), coastal zone and offshore (RIA) 

Promowanie i wspieranie proekologicznej intensyfikacji systemów produkcyjnych w 

akwakulturach: śródlądowych, w strefach przybrzeżnych i na morzu 

 

 

 

 

Sustainable Food Security (SFS) 
Environment-smart and climat-smart primary production (19 z 30) 

 



 

[34-2017] Innovative agri-food chains: unlocking the potential for competitiveness 

and sustainability (RIA, MAA) 

Innowacyjne  łańcuchy rolno-spożywcze: odblokowanie potencjału konkurencyjności       

i zrównoważonego rozwoju 

 

[34-2017] Innovative solutions for sustainable food packaging (IA) 

Innowacyjne rozwiązania trwałego i nienaruszającego równowagi ekologicznej 

pakowania żywności 

 

 

 

 

Sustainable Food Security (SFS) 
A competitive food industry (19 z 30) 

 



Sustainable Food Security (SFS) 
Healthy and safe foods and diets for all (19 z 30) 

 

 

[39-2017] How to tackle the childhood obesity epidemic? (RIA, MAA) 

Jak zmierzyć się z epidemią dziecięcej otyłości? 

 

[40-2017] Sweeteners and sweetness enhancers (RIA) 

Słodziki i wzmacniacze słodkości 

 

 

 

 



Sustainable Food Security (SFS) 
EU-Africa and EU-China Partnership (19 z 30) 

 

[43-2017]  Earth  observation  services  for  the  monitoring  of  agricultural  

production in Africa (RIA)  

system obserwacji Ziemi dedykowany do monitorowania produkcji rolnej w Afryce  

 
[46-2017] Alternative  production  system  to  address  anti-microbial  drug  

usage, animal welfare and the impact on health (RIA) 

Alternatywny system produkcji zwierząt w celu zabezpieczenia użycia 

antybiotyków, dobrostanu zwierząt oraz wpływu na zdrowie 



Rural Renaissance (RUR)  
Fostering innovation and business 

Trzy główne zakresy tematyczne: 

1) Nowe podejścia wobec polityki i rządzenia (w tym: zarządzanie i wykorzystanie 

surowców naturalnych oraz zabezpieczenie ekosystemów); 

2) Nowe łańcuchy wartości i modele biznesowe (w tym: nowe usługi, produkty,   

innowacyjność technologiczna i nietechnologiczna, synergia pomiędzy sektorami); 

3) Rozwój innowacji i umiejętności (ukierunkowany na transfer wiedzy i innowacji); 

 

Konkurs RUR na 2017 rok 



[10-2017]: Thematic Networks compiling knowledge ready for practice (CSA, MAA) 
 

Sieci tematyczne zbierające wiedzę gotową do użycia  
 

[13-2017] Building a future science and education system fit to deliver to practice 
(RIA, MAA) 

Budowanie przyszłego systemu naukowego i edukacyjnego dopasowanego do 

dostarczania rozwiązań praktycznych 
 

[15-2017] The benefits of working with others – fostering social capital in the 

farming sector (CSA, MAA) 

Korzyści ze współpracy z innymi - wspieranie kapitału społecznego w sektorze rolnictwa 
 

[09-2017] Business models for modern rural economies (RIA, MAA) 

Modele biznesowe dla współczesnych gospodarek wiejskich 

Rural Renaissance (RUR) 
4 przykładowe tematy (w sumie 9) 



Blue Growth (BG) 
Demonstrating an ocean of opportunities 

Trzy główne zakresy tematyczne: 

1) Innowacje dla podejmowanych działań z zakresu Niebieskiego wzrostu (w tym: 

przetestowanie, zmiana skali i wprowadzenie na rynek istniejących lub nowych technologii 

związanych z morzem, wspieranie innowacyjnych produktów i rozwój nowych usług); 

2) Zdrowe morza i oceany dla zdrowych ludzi (w tym: zbadanie interakcji pomiędzy 

oceanami   i morzami a zdrowiem ludzkim); 

3) Wzmocnienie europejskich możliwości obserwowania, badania i monitorowania 

mórz i oceanów; 

Konkursy BG na 2017 rok 



[06-2017]: Interaction between people, oceans and seas: a strategic approach 

towards healthcare and well-being (CSA)  

Interakcje pomiędzy ludźmi, oceanami i morzami: strategiczne podejście do zdrowia 

i dobrego samopoczucia 
 

[07-2017]: Blue green innovation for clean coasts and seas (IA) 

Niebieskie ekoinnowacje (zielone innowacje) dla czystych wybrzeży i mórz 
 

[08-2017]: Innovative sustainable solutions for improving the safety and 

dietary properties of seafood (IA) 

Innowacyjne zrównoważone rozwiązania dla poprawy bezpieczeństwa i właściwości 

dietetycznych owoców morza 

 

[11-2017]: The effect of climate change on Arctic permafrost and its socio-

economic impact, with a focus on coastal areas (RIA)  

Efekt zmian klimatycznych na arktyczny obszar wielkiej zmarzliny i jego wpływ 

społeczno-ekonomiczny, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przybrzeżnych 

 

 

 

Blue Growth (BG) 
4 przykładowe tematy (w sumie 7) 

 



Bio-based innovation for sustainable goods and services (BB)  
Supporting the development of a European Bioeconomy 

Dwa główne zakresy tematyczne: 

1) Zapewnienie stabilnych dostaw biomasy dla towarów i usług wykorzystujących 

materiały biologiczne; 

2) Budowanie "rynków przyszłości opartych o materiały biologiczne " – mobilizacja    

i stymulacja zaangażowania interesariuszy; 

Konkurs BB na 2017 rok 



 

[2017] Adaptive tree breeding strategies and tools for forest production 

systems resilient to climate change and natural disturbances (RIA) 

Adaptacyjne strategie hodowlane drzew leśnych i narzędzia dla systemów 

produkcyjnych lasów odporne na zmiany klimatu i zjawisk katastrofalnych 

 

[2017] Plant Molecular Factory (IA) 

Roślinne fabryki molekularne 

 

[08-2017] Strategies for improving the bioeconomy knowledge of the general 

public (CSA) 

Strategie na rzecz poprawy wiedzy o biogospodarce wśród ogółu społeczeństwa 

 

Bioeconomy (BE) 
3 przykładowe tematy (w sumie 5) 



SFS (30) 

BG (7) 

RUR (9) 

 BE (5) 

 
Inne 

konkursy  
działania 

(11) 
 51 tematów w konkursach SC2 na 

2017 rok 

         (+ 11 Inne działania); 

 

 Dominują tematy z konkursu SFS; 

 

Podział tematów SC2 (konkursy na 2017 rok)  
wg rodzaju konkursu 



SFS 

280,6 

BG 

48,4 

RUR 

61,0 

BB 

26,5 

Inne 
konkursy  

i działania 

70,06 

 Planowany budżet odwzorowuje 

rozkład tematów; 

 

 42,28 mln € na sfinansowanie tematy  

z innych konkursów w których SC2 

ma swój wkład 

 

 27,78 mln € zostanie przeznaczone na 

tzw. „Inne działania”; 

ŁĄCZNY BUDŻET: 486,5 mln €  

Podział budżetu SC2 (konkursy na 2017 rok)  
wg rodzaju konkursu [mln EUR] 
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Miało miejsce 28 czerwca, ale… 

 baza danych z ofertami potencjalnych partnerów 
dostępna jest na: 

https://www.b2match.eu/foodbrokerage2016 

 

Dzień informacyjny (materiały): 
http://ec.europa.eu/rea/about_us/events/societal_challe

nge2_info_day_event_2016_en.htm 

 

 

 
 

28 czerwca 2016 
Bruksela, Belgia 

Międzynarodowy dzień informacyjny i spotkania partnerskie dotyczące konkursów   
w obszarze Food Security dla tematów z Programu Pracy 2017 

Poszukiwanie partnerów (1/2) 

https://www.b2match.eu/foodbrokerage2016
https://www.b2match.eu/foodbrokerage2016
http://ec.europa.eu/rea/about_us/events/societal_challenge2_info_day_event_2016_en.htm
http://ec.europa.eu/rea/about_us/events/societal_challenge2_info_day_event_2016_en.htm
http://ec.europa.eu/rea/about_us/events/societal_challenge2_info_day_event_2016_en.htm
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Poszukiwanie partnerów (2/2) 



Uczestnictwo POLSKI w programie H2020 
Obszar SC2: Bezpieczeństwo żywnościowe 
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Łącznie 259 uczestnictw w złożonych wnioskach: 

238 w roli partnera oraz 21 w roli koordynatora 

Dofinansowanie dostały 42 uczestnictwa: 

41 w roli partnera oraz 1 w roli koordynatora 

Współczynnik 

sukcesu PL: 16,2% 

Uczestnictwo POLSKI w programie H2020                            
w obszarze (SC2): Bezpieczeństwo żywnościowe 

(Stan na: październik 2016 r.) 
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Uczestnictwo POLSKI w programie H2020                            
w obszarze (SC2): Bezpieczeństwo żywnościowe 

WNIOSKI: Polska 11. miejsce w UE28 i 1. miejsce w UE13  
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Uczestnictwo POLSKI w programie H2020             

w obszarze (SC2): Bezpieczeństwo żywnościowe 
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PROJEKTY: Polska 13. miejsce w UE28 i 1. miejsce w UE13  



Wyniki konkursów jednoetapowych 2016 
Obszar SC2: Bezpieczeństwo żywnościowe 
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  Wszystkie tematy uzyskały pokrycie – złożono 107 wniosków; 

  Ocenie poddano 102 wnioski; 

  4,7% wniosków nie spełniło wymogów formalnych; 

Wyniki jednoetapowych konkursów 2016 w obszarze SC2 

 
30 projektów uzyskało dofinansowanie (144 mln EUR) 

Uśredniony współczynnik sukcesu dla wszystkich konkursów 29% 

Wezwanie 
Liczba 

tematów 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Średnia liczba 

wniosków / temat 

SFS 6 16 2,5 

RUR 3 31 10 

BG 7 44 6 

BB 2 17 8,5 
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Uczestnictwo POLSKI w jednoetapowych konkursach 2016 
w obszarze SC2 

30 uczestnictw we wnioskach 

Dofinansowanie dostało 15 uczestnictw 
Wszystkie w roli partnera 

 

Największe zainteresowanie: RUR i BG 

Najmniejsze zainteresowanie: SFS 
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY  

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  

 

Bożena Podlaska 

mobile +48 508 101 009 

bożena.podlaska@kpk.gov.pl 

 

Tomasz Mróz 

mobile +48 502 572 902 
tomasz.mroz@kpk.gov.pl 

 

 

 

"The best way to predict the 
future is to create it."  

- Peter Drucker 

mailto:bożena.podlaska@kpk.gov.pl
mailto:katarzyna.walczyk@kpk.gov.p
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

