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Bud żet programu Transport i konkursów

6339 mld € - budżet dla transportu, 
W tym   3 000 mln € na dofinansowanie:
- Clean Sky 2
- SESAR 2
- Shift2Rail
- Fuel Cells & Hydrogen

867 mln € - budżet na 2014-15
938 mln € - budżet na 2016-2017

• programy prac wieloletnie
• coroczne konkursy
• jedno i dwuetapowe 
konkursy
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Bud żet programu Transport i konkursów

6339 mld € - budżet dla transportu, 
W tym   3 000 mln € na dofinansowanie:
- Clean Sky 2
- SESAR 2
- Shift2Rail
- Fuel Cells & Hydrogen

867 mln € - budżet na 2014-15
938 mln € - budżet na 2016-2017
~ 1500 mln € - budżet na 2018-2020

• programy prac wieloletnie
• coroczne konkursy
• jedno i dwuetapowe 
konkursy Ważne daty konkursów na 2018 rok

• otwarcie konkursów – 31.10.2017
• terminy składania wniosków – sprawdzić w programie prac.
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf



Tematy badawcze programu H2020 
na lata 2018-2020  wspierające rozwój 
mobilności miejskiej 



Konkursy transportowe na lata 2018-2020

• Call - 2018-2020 Mobility for Growth
• BLUE GROWTH
• Call - Building a low -carbon, climate resilient future:

Green Vehicles
• Call - 2018-2020 Digitising and Transforming European

Industry and Services: Automated Road Transport



Konkursy transportowe na lata 2018-2020
wspieraj ących mobilno ść miejsk ą

• Call - 2018-2020 Mobility for Growth
• BLUE GROWTH
• Call - Building a low -carbon, climate resilient future:

Green Vehicles
• Call - 2018-2020 Digitising and Transforming European

Industry and Services: Automated Road Transport



Call - 2018-2020 Mobility for Growth
LC-MG-1-2-2018: Zrównowa żony mi ędzy-miastowy transport multimodalny, mobilno ść 
regionalna i planowanie przestrzenne

Zakres tematu:

• Identyfikacja nowych form mobilności mających wpływ na przestrzenne
przeprojektowanie obszarów miejskich i słabo zaludnionych
• Wykorzystanie danych geolokalizacyjnych, w tym Galileo i EGNOS w celu lepszego 
wykorzystania infrastruktury i ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.
• Zaproponować właściwe środki w celu zapewnienia najniższego poziomu 
zanieczyszczeń pochodzących od transportu

Typ projektu: RIA       Bud żet konkursu 12 mln euro, dofinansowane 5-8mln 
euro/projekt

Termin otwarcia 31.10.2017, termin zamkni ęcia 30.01.2018 (pierwszy etap), 19.09.2018 
(drugi etap).



Call - 2018-2020 Mobility for Growth
LC-MG-1-3-2018: Okiełznanie  i zrozumienie wpływu z mian w mobilno ści miejskiej na 
kształtowanie polityki innowacyjnej prowadzonej prz ez miasto w celu zapewnienia 
zrównowa żonej mobilno ści w miastach ( część RIA)

Zakres tematu:

• nowe modele operacyjne i biznesowe w zbiorowym transporcie publicznym i 
prywatnym;
• sposoby pokonania zatłoczenia i ograniczenia poziomu korzystania z samochodów 
przez oddzielenie wysokiego rozwoju gospodarczego i  mobilności od wzrostu ruchu;

Typ projektu: RIA       Bud żet konkursu 11 mln euro, dofinansowane   
2-4mln euro/projekt

Termin otwarcia 31.10.2017, termin zamkni ęcia 30.01.2018 (pierwszy etap), 19.09.2018 
(drugi etap).



Call - 2018-2020 Mobility for Growth
LC-MG-1-3-2018: Okiełznanie  i zrozumienie wpływu z mian w mobilno ści miejskiej na 
kształtowanie polityki innowacyjnej prowadzonej prz ez miasto w celu zapewnienia 
zrównowa żonej mobilno ści w miastach ( część CSA)

Zakres tematu:

- budowanie potencjału lokalnego i szkolenie w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań 
w zakresie mobilności;
- tworzenie sieci miast i angażowanie się z interesariuszami działającymi na poziomie 
lokalnym, przezwyciężanie barier językowych i kontekstowych;
- wzmocnienie zaangażowania miast CIVITAS z różnych faz CIVITAS w ramach sieci 
CIVITAS;
- współpraca z przemysłem i społeczeństwem obywatelskim w dążeniu do transformacji i 
zmian;
- wdrożenie strategii komunikacyjnej i upowszechniającej przy uwzględnieniu działań z dużym 
oddziaływaniem.

Typ projektu: CSA       Bud żet konkursu 3 mln euro, dofinansowane do  
3 mln euro/projekt

Termin otwarcia 31.10.2017, termin zamkni ęcia 4 kwietnia 2018 roku



Call - Building a low-carbon, climate resilient futu re: 
Green Vehicles

LC-GV-01-2018: zintegrowane, niezależne od marki rozwiązania, 
komponenty i systemy nowej generacji pojazdów z napędem elektrycznym 
zoptymalizowanych pod kątem infrastruktury
Zakres tematu:

• Zintegrowane architektury elektryczne / elektroniczne (włącznie z wysokim napięciem) 
oraz systemy sterowania trzeciej generacji pojazdów z napędem elektrycznym.

• Rozwój inteligentnych systemów autobusowych, silników elektrycznych, elektroniki 
układów zasilania umożliwiających drastyczną redukcję rozmiarów i masy, po podłączeniu 
do akumulatorów i silników oraz podejście modułowe, łączności i systemów 
umożliwiających automatyczne funkcje prowadzenia pojazdu.

• Modułowe i elastyczne ładowanie na pokładzie zoptymalizowane pod kątem wykorzystania 
infrastruktury uwzględniając zmienną moc do maks. 350 kW

• Przełomowe koncepcje ogrzewania i chłodzenia w celu zminimalizowania wpływu na 
zasięg pojazdów w ekstremalnych warunkach.

Typ projektu IA: Bud żet konkursu 42 mln euro, dofinansowanie 
3-5 mln euro/projekt

Termin otwarcia 31.10.2017, termin składania 04.04. 2018



Call - Building a low-carbon, climate resilient futu re: 
Green Vehicles

Pozostałe tematy dla smart cities na lata 2019-2020

LC-GV-03-2019: infrastruktura ładowania ukierunkowana na użytkownika
LC-GV-05-2019: InCo flagship: "Mobilność miejska i zrównoważona 
elektryfikacja na dużych obszarach miejskich w rozwijających się i 
wschodzących gospodarkach 
LC-GV-06-2020: Nowe generacje i realizacje pakietów bateryjnych dla  
BEV i HEV
LC-GV-09-2020: Nowa generacja pojazdów z napędem elektrycznym do 
zastosowań miejskich



Call - 2018-2020 Digitising and Transforming Europea n Industry 
and Services: Automated Road Transport

DT-ART-01-2018: Testowanie, walidacja i procedury certyfikacyjne dla wysoko 
zautomatyzowanych funkcje jazdy w różnych scenariuszach ruchu na podstawie 
danych z pilotażowych testów

Zakres tematu:

• Badania powinny koncentrować się na opracowywaniu procedur testowania i walidacji
wysoce zautomatyzowanych funkcji jazdy w różnych scenariuszach ruchu, w tym 
transgranicznych podróży.

• Propozycje powinny uwzględniać możliwość zastosowania nowych podejść do testowania i 
walidacji, na przykład procedur stosowanych już z powodzeniem w innych sektorach, które 
można przenieść i zaadaptować do wysoce zautomatyzowanych funkcji sterowania.

Typ projektu: RIA – bud żet konkursu 6mln euro – dofinansowanie 
4-6 mln euro/projekt

Termin otwarcia 31.10.2017, termin zamkni ęcia 04.04.2018



Call - 2018-2020 Digitising and Transforming Europea n Industry 
and Services: Automated Road Transport

DT-ART-02-2018: Wsparcie dla działań sieciowych i ocena skutków autonomicznego 
transportu drogowego.

Podtemat 1) Ocena skutków, korzyści i kosztów  zautomatyzowanych systemów napędowych

Ocena krótko-, średnio- i długoterminowego wpływu, korzyści i kosztów na inne scenariusze / 
przypadki użycia zautomatyzowanych systemów napędowych (dla samochodów  osobowych, 
zautomatyzowanego transportu miejskiego i transportu towarów)

Typ projektu: RIA – budżet konkursu 6 mln euro – dofinansowanie 
4-6 mln euro/projekt 

Termin otwarcia 31.10.2017, termin zamknięcia 04.04.2018

Podtemat 2) Działania sieciowe wspierające zautomatyzowaną jazdę

Wsparcie właścicieli i menedżerów programów, aby lepiej koordynować krajowe i 
międzynarodowe finansowanie programów w obszarze automatyzowanej jazdy

Typ projektu: CSA – budżet konkursu 3 mln euro – dofinansowanie 
2-3 mln euro/projekt

Termin otwarcia 31.10.2017, termin zamknięcia 04.04.2018



Call - 2018-2020 Digitising and Transforming Europea n Industry 
and Services: Automated Road Transport

Pozostałe tematy dla smart cities na 2019-2020

DT-ART-03-2019: Czynnik ludzki przy projektowaniu nowej roli kierowcy w wysoce 
zautomatyzowanych pojazdach. 

DT-ART-04-2019: Rozwój i testowanie wspódzielonych, połączonych i 
współpracujących zautomatyzowanych flot pojazdów na obszarach miejskich 
dostępnych dla wszystkich



Możliwości współpracy europejskiej



Możliwo ści współpracy europejskiej



Projekt ETNA2020
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http://www.transport-ncps.net
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Ponad 200 uczestników
Prawie 50 prezentacji
Ponad 200 umówionych spotkań
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Ponad 350 uczestników
Ponad 70 prezentacji – ponad 40 wygłoszonych
Ponad 450 umówionych spotkań

TERMIN – 13.12.2017
Miejsce - Bruksela
Rejestracja – zamknięta, 405 uczestników, 6 z Polski
https://www.b2match.eu/h2020transportcall2018/

TERMIN – 17-19.04.2018
Miejsce - Wiedeń
Rejestracja – rejestracja w krótce



Jak zdoby ć doświadczenie potrzebne do pisania dobrych 
wniosków?



Nabór ekspertów do H2020

Baza ekspertów do której mog ą wpisywa ć się osoby indywidualnie
lub nominowane przez instytucje macierzyst ą.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de sktop/en/experts/index.html

Urzędnicy KE wybieraj ą ekspertów (oceniaj ących wnioski) z tej bazy.
� udział w ocenie to doskonała szkoła pisania projektów : zaoszczędza czas

na przygotowanie własnego wniosku i zwiększa szanse sukcesu;

� za "naukę" i wykonaną pracę ekspert otrzymuje honorarium –
450euro/dzień, refundację kosztów podróży, dietę dzienną – 149 euro;

� ekspertem mo że zostać każda osoba działająca w sferze
badawczo- rozwojowej, a także osoby zatrudnione w przemyśle i
administracji;

� wymogi: wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie oraz
znajomo ść języka angielskiego (ale nie koniecznie doskonała);

� udział w ocenie jest sprawą indywidualną (prywatną) każdego eksperta =
nie trzeba mie ć "namaszczenia" swojego pracodawcy.
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Dodatkowe informacje

• Dzień informacyjny z tematyki transportu autonomicznego,
Warszawa, 22.11.2017 http://www.kpk.gov.pl/?event=tematyka-transportu-autonomicznego-w-

konkursach-programu-h2020-na-lata-2018-2020

• Dzień informacyjny z tematyki transportu ekologicznego,
Warszawa, 06.12.2017 http://www.kpk.gov.pl/?event=tematyka-transportu-ekologicznego-
konkursach-programu-h2020-na-lata-2018-2020

• Promocja swojego potencjału i chęci uczestnictwa związanego z
ogłoszonymi konkursami na stronie http://www.transport-ncps.net/partner-search/partner-
profiles/

• Program prac WP2018-2020 wyzwania SC4
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf

• Adresy baz projektów europejskich
- Baza TRIMS https://trimis.ec.europa.eu/search/site/?f%5b0%5d=bundle%253Atrip_portal_project

- Baza Cordis http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY 
PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

Zbigniew Turek
kom. +48 502 052 241

zbigniew.turek@kpk.gov.pl


