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Excellent Science
(Doskonała baza 

naukowa)

• Eu Rada ds. badao 
Naukowych 
(European Research
Council (ERC)

• Infrastruktury 
badawcze

• Przyszłe i powstające 
technologie (Future
and Emerging
Technologies (FET)

• Granty Marii 
Skłodowskiej-Curie

Industrial Leadership
(Wiodąca pozycja w 

przemyśle)

• Technologie 
wspomagające i 
przemysłowe , 

• Wsparcie innowacji w 
MŚP, 

• Finansowanie ryzyka 
– instrumenty 
kapitałowe i dłużne

Societal Challenges
(Wyzwania społeczne)

• Zdrowie, zmiany demograficzne i 
dobrostan

• Bezpieczeostwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo, badania 
morskie i gospodarka ekologiczna

• Bezpieczna, czysta i efektywna energia
• Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany 

transport
• Działania w dziedzinie klimatu, 

efektywna gospodarka zasobami i 
surowcami

• Europa w zmieniającym się świecie -
Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne 
społeczeostwa

• Bezpieczne społeczeostwa – ochrona 
wolności i bezpieczeostwa Europy i jej 
obywateli

JRC EIT

EURATOM

Upowszechnianie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa

(Science for and with Society)Nauka  z udziałem i dla społeczeostwa



Zamierzenia H2020 w obszarze ENERGII

• Przyczynianie się do
niezawodnego, trwałego i
konkurencyjnego systemu
energetycznego w warunkach
zmniejszających się zasobów,
zwiększenia zużycia energii i w
kontekście zmian klimatycznych.

• Odpowiedź na kryzys gospodarczy
poprzez inwestowanie w przyszłe
miejsca pracy i wzrost
gospodarczego oraz
wzmocnienie pozycji UE w
świecie w zakresie badań,
innowacji i technologii.
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Energia? Co się w tym mieści?

4

Inteligentne 
miasta

Efektywnośd 
energetyczna

Systemy 
niskoemisyjne

Inteligentne 
sieci

Odnawialne 
źródła 
energii

Paliwa 
alternatywne

Bezpieczeostwo

dostaw
Magazynowanie 

energii

Technologie 
nowej 

generacji

Biopaliwa



Bezpieczna, czysta i efektywna energia

Główne cele programu

Kamienie milowe transformacji energetycznej do roku 2030:

• co najmniej 40% redukcji emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do roku 1990)

• co najmniej 27% udziału OZE w zużyciu energii

• co najmniej 27% poprawy efektywności energetycznej

• co najmniej 10% poprawa połączeń elektroenergetycznych

Wynikające stąd priorytety:

• Moderacja potrzeb energetycznych

• Dekarboniacja gospodarki

• Większy wysiłek w zakresie badań, innowacyjności i konkurencyjności

• Zwiększenie udziału odbiorców w transformacji energetycznej

• Zwiększenie efektywności energetycznej (szczególnie w budynkach)

• Rozwój nowej generacji OZE

• Integracja OZE z sieciami energetycznymi (magazynowanie energii)

• Wprowadzanie na rynek nowych technologii i usług energetycznych

• Wspieranie innowacji społecznych

• Usuwanie barier technologicznych, promocja standardów



Podejście systemowe

Rozwój 
nowych 

technologii

Demonstracja 
w warunkach 
rzeczywistych

Kontekst 
społeczny, 

ekonomiczny 
i prawny

Integracja 
składników w 
inteligentny 

system

Wsparcie 
wdrażania
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Budżet obszaru Energia (mln euro)

Konkursy 2014 2015 2016 2017

Efektywnośd 
energetyczna 

EE
97 98 93 101

Technologie
niskoemisyjne 

LCE
359 372 352 367

Inteligentne 
miasta

SCC
92 108 60 72

Instrument 
MŚP SME

34 37 46 50

Inne 75 61 108 79
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LCE-08-2016-2017
Development of next generation biofuel 

technologies
• Poprawa technologii
• Poprawa łaocucha dostaw
• Podniesienie poziomu TRL z 3-4 do 4-5 w trakcie trwania 

projektu
• Wykluczone biopaliwa ze skrobi, cukru, upraw spożywczych, 

paszowych
• Rozważenie kwestii ekonomicznych, społecznych, 

środowiskowych
• Do wyboru:

– Biopaliwa z alg i bakterii
– Biopaliwa z frakcji organicznej odpadów komunalnych i 

przemysłowych
– Biochemiczna konwersja  spalin przemysłowych

• Budżet 3-6 mln euro na projekt



LCE 08-2016-2017

Opening date:      20.09.2016

Deadline:              05.01.2017

Type of action:     RIA

Model:                   single stage

Budget:                 10 mln euro
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LCE-21-2017
Market uptake of renewable energy technologies
• Jedna z kilku technologii do wyboru. Rozwój narzędzi do 

prognozowania kosztów
• Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych systemów płodozmianu do 

produkcji biopaliw lignocelulozowych
• Rozwój narzędzi numerycznych do prognozowania właściwości paliw
• Konfigurowanie zrównoważonych i opłacalnych łaocuchów dostaw 

biomasy 
• Działania mające na celu rozwój i wdrażanie wspólnych norm i 

systemów certyfikacji paliw na poziomie UE;
• Działania mające na celu harmonizację norm krajowych i systemów 

certyfikacji paliw na poziomie europejskim;
• Wskazanie ścieżek na rynek, barier, uwarunkowao regionalnych
• Ocena rozwiązao prawnych
• Budżet 1-3 mln, łącznie ok. 15 mln euro
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and support

action



LCE-21-2017

Opening date:    20.09.2016

Deadline:             05.01.2017

Type of action:    CSA

Model:                  single stage

Budget:                  15 mln euro
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Trochę statystyk z Polski

• W H2020 58 uczestnictw (jeszcze bez kilku ostatnich konkursów) 

 31 w obszarze efektywności energetycznej, 

 21 w obszarze gospodarki niskoemisyjnej, 

 2 smart cities

 3 mechanizm dla małych i średnich przedsiębiorstw

• Łączna kwota ponad 10 mln euro

• Liczba złożonych wniosków 597 – czyli ok. 10% z sukcesem
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Kraj Liczba uczestnictw

Polska 58

Austria 136

Czechy 41

Hiszpania 424

Finlandia 51
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Wyzwanie społeczne 5: Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, 
efektywna gospodarka zasobami i surowce

• Cel: „gospodarka i 
społeczeostwo, które 
efektywnie wykorzystują 
zasoby (w tym wodę) oraz są 
odporne na zmiany klimatu, 

• ochrona i zrównoważone 
zarządzanie zasobami 
naturalnymi oraz 
ekosystemami, 

• zrównoważona gospodarka 
surowcowa,

Aby: zaspokoid potrzeby rosnącej 
populacji globalnej w sytuacji 
ograniczonych zasobów 
naturalnych oraz ekosystemów.”



Priorytety – obszary tematyczne 



SC5-32-2017: Biodiversity scenarios

• ERA-NET Cofund 
Otw: 08.11.2016;  Zamkn: 07.03.2017

wspólne agendy badań i innowacji w dziedzinie różnorodności biologicznej i 

świadczeń  ekosystemów (min. jeden konkurs); 

poprawa doskonałości i światowego znaczenia badań i innowacji w dziedzinie 

różnorodności biologicznej i świadczeń  ekosystemów (rozwój scenariuszy społ. –

ekonom. w odniesieniu do globalnych zmian w różnorodności biologicznej i 

ekosystemach), 

zwiększone oddziaływanie europejskiej społeczności naukowej i wyników badań w 

dziedzinie różnorodności biologicznej i świadczeń  ekosystemów; 

współpraca z partnerami: Brazylia, Chiny, Indie, Japonia, Meksyk, RPA, USA; 

(3) Nature-based solutions for territorial resilience



Woda:

SC5-01-2017: Exploring the added value of climate services  
SC5-02-2017: Integrated European regional modelling and 
climate prediction system  
SC5-08-2017: Large-scale demonstrators on nature-based 
solutions for hydro-meteorological risk reduction

CIRC-02-2017: Water in the context of the circular economy

SCC-02-2017: Demonstrating innovative nature-based 
solutions in cities

Oraz:
 SC2 calls: 'Sustainable Food Security – Resilient and 

resource-efficient value chains' and 'Rural Renaissance 
– Fostering innovation and business opportunities';

 SPIRE topics in call: 'Industry 2020 in the Circular 
Economy'; 

 inducement prize on 'Zero Power Water Infrastructure 
Monitoring' under 'Leadership in Enabling and Industrial 
Technologies – Information and Communication Technologies'



Instrument MŚP - Fazy
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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





Przydatne informacje

Participant portal

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Helpdesk 

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

CORDIS

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

KPK PB UE

http://kpk.gov.pl/

Poszukiwanie partnerów

http://www.partnersearch.c-energy2020.eu

https://cordis.europa.eu/partners/

http://ec.europa.eu/research/enqiries
http://ec.europa.eu/research/enqiries
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://kpk.gov.pl/
http://kpk.gov.pl/
http://www.partnersearch.c-energy2020.eu/
http://www.partnersearch.c-energy2020.eu/
http://www.partnersearch.c-energy2020.eu/
http://www.partnersearch.c-energy2020.eu/
https://cordis.europa.eu/partners/


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY 

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

dr Maria Śmietanka

kom. +48 502 052 239
maria.smietanka@kpk.gov.pl

dr Magdalena Głogowska

kom. + 48 728 518 488

magdalena.glogowska@kpk.gov.pl

Aneta Maszewska

kom.+48 508 101 008

aneta.maszewska@kpk.gov.pl
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