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ENERGIA 

Tematy konkursowe 

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 

dr Maria Śmietanka 
Bezpieczna, czysta i efektywna energia 
Euratom-Fission 
 
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

www.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


Excellent Science 
(Doskonała baza 

naukowa) 
 

• Eu Rada ds. badań 
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 

• Bezpieczeństwo 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 społeczeństwa 

• Bezpieczne społeczeństwa – 
ochrona wolności i bezpieczeństwa 
Europy i jej obywateli 

JRC EIT 

EURATOM 

Upowszechnianie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa 

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

społeczeństwa 



Trochę statystyki 
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• 102 uczestnictwa 

• 19 mln euro 

POLSKA 

• 689 uczestnictw 

• 358 mln euro 

NIEMCY 

• 217 uczestnictw 

• 84 mln euro 

AUSTRIA 

• 183 uczestnictwa 

• 47 mln euro 

GRECJA 

• 80 uczestnictw 

• 15 mln euro 

CZECHY 



Konkursy  
• Międzynarodowe konsorcja 

• Najlepsze pomysły będą finansowane 

• Innowacyjność 

• Minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów 

 

Tematy związane z ENERGIĄ w latach 2018-2020: 
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http://ec.europa.eu/research/participant

s/data/ref/h2020/wp/2018-

2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
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Efektywność 
energetyczna 

OZE Inteligentna i czysta 
energia dla 

konsumentów 

Inteligentny system 
energetyczny 

Smart cities Zero emisji ze źródeł 
węglowych 

Inne 



Efektywność energetyczna 

NABÓR: 25.01.2018 – 4.09.2018 
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• EE-1-2018-2019: Decarbonisation of the EU building 

stock: innovative approaches and affordable 

solutions changing the market for buildings 

renovation (IA) 

Głęboka renowacja, obniżenie kosztów, technologie i 

modele biznesowe 

• EE-2-2018-2019: Integrated home renovation services 

(CSA) 

Schemat zintegrowanych usług renowacyjnych – od 

diagnozy, przez aspekty techniczne po finansowanie i 

ocenę jakości wykonania 

• EE-5-2018-2019: Next-generation of Energy 

Performance Assessment and Certification (CSA, IA) 

Certyfikacja i ocena efektywności energetycznej zgodnie 

z unijnymi standardami 



Efektywność energetyczna 

• EE-6-2018-2019: Business case for industrial waste heat/cold 

recovery (IA, CSA) 

Efektywne kosztowo sposoby odzyskiwania ciepła/chłodu w 

przemyśle 

• EE-8-2018-2019: Capacity building programmes to support 

implementation of energy audits (CSA) 

Audyty energetyczne w dużych firmach, wsparcie schematów 

audytowych dla MŚP, opracowanie schematów szkoleniowych 
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NABÓR: 25.01.2018 – 4.09.2018 

 
• EE-13-2018-2019: Enabling next-generation of smart energy services 

valorising energy efficiency and flexibility at demand-side as energy 
resource (CSA, IA) 

Modele biznesowe nowych usług 
 

 



Efektywność energetyczna 
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NABÓR: 25.01.2018 – 4.09.2018 

 
• EE-9-2018-2019: Innovative financing for energy efficiency 

investments (CSA) 

Innowacyjne schematy finansowania inwestycji w efektywność 

energetyczną, replikacyjność 

• EE-10-2018-2019: Mainstreaming energy efficiency finance (CSA) 

Finansowe i pozafinanswoe zyski efektywności energetycznej,  

• EE-11-2018-2019: Aggregation - Project Development Assistance 

(CSA) 

Budowanie technologicznej, prawnej i ekonomicznej wiedzy 

niezbędnej do uruchomienia dużych inwestycji w efektywność 

energetyczną 

 

 



Efektywność energetyczna 
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NABÓR: 25.01.2018 – 4.09.2018 

 

• EE-14-2018-2019: Socio-economic research conceptualising and 

modelling energy efficiency and energy demand (RIA) 

• Realna wartość i wpływ efektywność energetycznej wciąż nie dość 

poznany 

• EE-15-2018: New energy label driving and boosting innovation in 

products energy efficiency (CSA) 

• Przeskalowanie etykiet EE będzie konieczne, kampania 

podnosząca świadomość, wymiana najlepszych praktyk 

• EE-16-2018-2019: Supporting public authorities to implement the 

Energy Union (CSA) 

• Wsparcie jednostek publicznych we wdrażaniu unii energetycznej 

 



Odnawialne źródła energii 

• LC-SC3-RES-4-2018:  Renewable energy system integrated at the 

building scale 

Kombinacja rożnych technologii OZE do pokrycia zapotrzebowania 

na energię elektryczną i cieplną budynku wielorodzinnego, 

przemysłowego, komercyjnego bądź instytucji publicznej. 

• LC-SC3-RES-11-2018: Developing solutions to reduce the cost 

and increase performance of renewable technologies 
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NABÓR: 31.10.2017 – 31.01.2018 – I ETAP 

 

W ramach projektu konsorcja mogą rozwijać 

wybraną technologię OZE (farmy wiatrowe 

lądowe i morskie, geotermia, energetyka 

wodna, bioenergia i inne) w zakresie wskazanym 

przez Komisję Europejską, tak aby zredukować 

koszty technologii, a przez to poprawić ich 

dostępność.  



Odnawialne źródła energii 

• LC-SC3-RES-5-2018:  Increased performance of technologies for 

local heating and cooling solutions  

Proponowane rozwiązania mają umożliwić włączenie OZE do 

lokalnych systemów ogrzewania i chłodzenia 
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NABÓR: 31.10.2017 – 13.02.2018 

 

• LC-SC3-RES-6-2018:  Demonstrate significant cost 

reduction for Building Integrated PV (BIPV) solutions 

Konsorcja z koniecznym udziałem przemysłu 

fotowoltaicznego powinny zaproponować rozwiązania 

istotnie redukujące koszty wykorzystania systemów 

fotowoltaicznych w budynkach. 

• LC-SC3-RES-12-2018:  Demonstrate highly performant renewable 

technologies for combined heat and power (CHP) generation and their 

integration in the EU’s energy system 

W ramach projektu oczekiwana jest demonstracja wysokowydajnych 

technologii kogeneracyjnych i ich integracja w systemie 

energetycznym.  



Odnawialne źródła energii 

 

• LC-SC3-RES-13-2018:  Demonstrate solutions that significantly 
reduce the cost of renewable power generation 

W ramach projektu powinny zostać zademonstrowane rozwiązania 
obniżające koszty wykorzystania OZE. Wspierane będą projekty 
dotyczące głębokiej geotermii, morskich farm wiatrowych i 
skoncentrowanej energii słonecznej. 

• LC-SC3-RES-21-2018:  Development of next generation biofuels 
and alternative renewable fuel technologies for road transport 

Biopaliwa wciąż jeszcze nie są konkurencyjne wobec paliw 
kopalnych. Technologie produkcji paliw dla transportu drogowego 

• LC-SC3-RES-28-2018-2019-2020:  Market Uptake support 

Sposoby na przezwyciężanie tych barier ekonomicznych, prawnych, 
społecznych przy wprowadzaniu OZE na rynek. Rozwiązania 
ułatwiające w przyszłości OZE dostęp do rynku (modele, schematy 
ubezpieczeniowe, wymiana dobrych praktyk, innowacyjne 
mechanizmy finansowania, itp.) 
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NABÓR: 31.10.2017 – 13.02.2018 

 



Inteligentna i czysta energia dla konsumentów 

• EC-1-2018-2019: The role of consumers in changing the 

market through informed decision and collective actions 

• motywacja konsumentów do zmian w zakresie 

ogrzewania/chłodzenia na bardziej efektywne 

systemy 

• EC-2-2018-2019: Mitigating household energy poverty  

• Zmiany zachowań konsumentów,  

• schematy wsparcia finansowego i pozafinansowego,  

• Lepsze rozumienie rodzajów ubóstwa 

energetycznego i potrzeb takich konsumentów 
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NABÓR: 25.01.2018 – 4.09.2018 

 



Inteligentny system energetyczny 

• ES-3-2018: Integrated local energy systems (Energy islands) 

• Optymalizacja lokalnej sieci, potencjał replikacyjny, 
zaangażowanie lokalnych konsumentów, współpraca 
międzynarodowa - Indie 

• ES-4-2018: Decarbonising energy systems of geographical Islands 

• Duży udział OZE, innowacyjne podejście do magazynowania, 
rozwiązania „smart” 

• ES-5-2018-2020: TSO – DSO – Consumer: Large-scale 
demonstrations of innovative grid services through demand 
response, storage and small-scale (RES) generation 

• Demonstracja w dużej skali 

• ES-7-2018: Pan-European Forum for R&I on Smart Grids, Flexibility 
and Local Energy Networks 

• Stworzenie europejskiego forum smart grids reprezentatywnego dla 
EU-28, regionalne warsztaty, długoterminowa współpraca 
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NABÓR: 5.12.2018 – 5.04.2018 

 



Smart cities 
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LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020: Smart Cities and Communities  

• Wyzwanie – redukcja emisji, adaptacja do zmian klimatu, realizacje 
celów SET Planu  energetyczna transformacja miast 

 
• Cel: Positive Energy Districts 
• Lighhthouse cities – miasta przykłady 

(2) i followers cities (min. 5) – miasta 

naśladowcy 

• zespół budynków aktywnie 

zarządzających energią z dodatnim 

rocznym bilansem energetycznym 

• Budynki nowe, stare, po renowacji… 

• Integracja także elektromobilności 

NABÓR 5.XII.2017 – 5.IV.2018 



Zero emisji ze źródeł węglowych 

• LC-SC3-NZE-1-2018: Advanced CO2 capture technologies 

• Pilotażowa demonstracja, przyjazna środowiskowo, niskokosztowa 

• CE-SC3-NZE-2-2018: Conversion of captured CO2 

• Analiza cyklu życia, możliwość zwiększenia skali w krótkim czasie, 

efektywne energetycznie technologie konwersji 

• LC-SC3-NZE-3-2018: Strategic planning for CCUS development 

• Identyfikacja korytarzy transportowych, modele biznesowe, plany 

współpracy 
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NABÓR: 15.05.2018 – 6.09.2018 

 



Inne - przekrojowe 

• CC-2-2018: Modelling for the transition to a Low-Carbon Energy 
System in Europe 

• Transparentne narzędzia i modele, aspekt przyszłościowy 

• CC-1-2018-2019-2020: Social Science and Humanities (SSH) 
aspects of the Clean-Energy Transition 

• Lepsze zrozumienie aspektów społecznych, ekonomicznych 

• CC-5-2018: Research, innovation and educational capacities for 
the energy transition 

• Nauki społeczne i humianistyczne w połączeniu z kwestiami 
energetycznymi 

• CC-6-2018: Transition in coal-intensive regions 

• Wsparcie rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji, 
wykrycie barier społecznych, zapewnienie wskazówek dla 
regionów 
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NABÓR: 15.05.2018 – 6.09.2018 

 



Inne - przekrojowe 

 

• LC-SC3-JA-2-2018: Support to the realisation of the 

Implementation Plans of the SET Plan 

 

 

• JA-4-2018: Joint Programming with EU and African partners for a 

R&I actions in the area of renewable energy 

 

 

• CC-4-2018: Support to sectorial fora 

• Zaangażowanie lokalnych interesariuszy, wsparcie współpracy,  
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NABÓR: 5.12.2017 – 19.04.2018 

 

NABÓR: 15.05.2018 – 11.09.2018 

 

NABÓR: 31.10.2017 – 31.01.2018 

 



A później? 

Combining Renewable Technologies for a Renewable 

District Heating and/or Cooling System 
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Demonstration of solutions based on 

renewable sources that provide flexibility to 

the energy system 

Boosting pre-commercial production of 

advanced aviation biofuels 

Developing the next generation of 

renewable energy technologies 



Nagrody – Horizon Prize 
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Energia w innych częściach HORYZONT2020 

• User centric charging infrastructure  

Transport 

• Cybersecurity in the Electrical Power and Energy System (EPES): an 
armour against cyber and privacy attacks and data breaches 

Bezpieczeństwo 

• Interoperable and smart homes and grids 

• Big data solutions for energy 

Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) 

 

i inne… 
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http://www.c-energy2020.eu/ 

Kontakty do KPK w całej Europie 

Informacje o wydarzeniach 

 

 

Narzędzie do poszukiwania partnerów: 
http://www.partnersearch.c-energy2020.eu/ 
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Na wynos 
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• Współpraca międzynarodowa 

• Innowacje 

• Czysta, tania energia dla każdego 

 

HORYZONT2020 jest dla mnie! 

 

 

1. Poczytaj tematy 

2. Skontaktuj się z KPK 



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 

 

 

mailto:maria.smietanka@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

