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Struktura Horyzontu 2020 

Doskonała Baza Naukowa 

 
 Europejska Rada d.s. Badań  

(ERC) 

 

 Przyszłe i powstające 

technologie (FET)  

 

 Działania  Marie Skłodowskiej 

Curie  (MSCA) 

 

 Infrastruktura badawcza  

 

Wiodąca Pozycja w 

Przemyśle 

 
 Technologie informacyjne i 

komunikacyjne ICT  

 

 Nanotechnologie, 

zaawansowane materiały, 

zaawansowane systemy 

produkcji i przetwarzania 

biotechnologia 

 

  Przestrzeń kosmiczna  

 

  Innowacje w MŚP 

 

  Dostęp do finansowania  

ryzyka  
 

Wyzwania Społeczne 

 
 Zdrowie, zmiany 

demograficzne i dobrostan 

 

 Bezpieczeństwo żywności, 

zrównoważone rolnictwo  

 

  Bezpieczna, czysta i 

efektywna energia 

 

 Inteligentny, ekologiczny i 

zintegrowany transport 

 

 Działania w dziedzinie 

klimatu, środowisko  

 

 Europa w zmieniającym się 

świecie  

  

 Bezpieczne społeczeństwa  

 

 Upowszechnianie doskonałości  

 Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa  

Euratom 

Europejski Instytut Innowacji i Technologii – EIT  

Wspólne Centrum Badawcze – JRC  
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Societal Challenges 

Wyzwania społeczne  

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna 

gospodarka zasobami i surowce 

 

Climate action, environment, resource efficiency and 

raw materials 

Work Programme 2018-2020: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-
climate_en.pdf 

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


Societal Challenge 5: Climate action,  
environment, resource efficiency and raw  
materials – Program Pracy 2018-2020 

Cele: 

 gospodarka bardziej „zielona”, wydajna 
surowcowo i odporna na zmiany klimatu w 
harmonii ze środowiskiem naturalnym 

 wsparcie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 
ONZ oraz postanowień Porozumienia Paryskiego 
COP21 

2 konkursy wieloletnie: 

"Building a low-carbon, climate resilient future: climate action in  
support of the Paris Agreement" 

"Greening the economy in line with the Sustainable Development  
Goals (SDGs)" 

 

• Budżet na lata 2018-2020 €1.1bn 

• Otwarcie konkursów 2018: 7 listopada 2017 

• Pierwszy termin składania wniosków: 27 lutego 2018 

Program Pracy 2018-  2020 
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Program Pracy 2018-2020 
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Program Pracy 2018-2020 



http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-04-2018.html 

 

Adaptacja do zmian klimatu – rekonstrukcja obszarów historycznych  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-04-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-04-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-04-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-04-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-04-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-04-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-04-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-04-2018.html


Adaptacja do zmian klimatu – rekonstrukcja obszarów historycznych  

LC-CLA-04-2018: Resilience and sustainable reconstruction of historic areas to cope 
with climate change and hazard events  

Cel: Rekonstrukcja obszarów historycznych zagrożonych przez naturalne katastrofy  
i negatywne skutki zmian klimatu. 
• odbudowa „na lepsze”  pod względem społecznym, ekonomicznym i społecznym, 
• zwiększona odporność na przyszłe katastrofy, 
• opracowanie, wdrożenie i zweryfikowanie narzędzi, modeli informacyjnych,  
strategii i planów poprawy odporności obszarów historycznych 
• testowanie i pilotażowe wdrożenia nowych, efektywnych kosztowo rozwiązań  
zwiększających odporność budynków i całych obszarów historycznych na zagrożenia  
 naturalne (w tym klimat) przy  pełnym poszanowaniu zabytkowego charakteru 
 
• współpraca wielu dyscyplin naukowych, w tym humanistycznych 
• współpraca wielu grup interesariuszy  
• współpraca z innymi projektami w tej dziedzinie realizowanymi w H2020 
(tworzenie klastrów) 
 
5-6 mln EUR/ RIA 
 



9 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-03-2018.html 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-04-2019.html 

 

Gospodarka obiegowa w miastach, woda w gospodarce obiegowej 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-04-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-04-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-04-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-04-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-04-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-04-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-04-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-04-2019.html
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Gospodarka obiegowa w miastach 

Cel: Działania powinny wykazać, jak miasta mogą być przekształcone w centra innowacji  
gospodarki obiegowej oraz stymulować regenerację obszarów miejskich i podmiejskich  
(w tym z okolicznych terenów przemysłowych i portów) handlowych. 
 
• innowacyjne metody i instrumenty planowania miejskiego, 
• transformacja miast w kierunku gospodarki obiegowej (środowisko architektoniczne,  
przestrzeń publiczna), 
• pokazowe wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, które zamykają obieg surowców i zasobów  
w mieście (woda, energia, żywność, świadczenia ekosystemów, gleba, biomasa, odpady, woda,  
materiały z odzysku …), 
• ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko , poprawa potencjału regeneracyjnego  
miast, 
• synergia pomiędzy sektorami, 
• zaangażowanie władz lokalnych i pozostałych interesariuszy 
• koszt inwestycji do 20% (mobilizacja zasobów lokalnych/synergia z innymi funduszami) 
 
 
10 mln EUR/IA 
  

CE-SC5-03-2018: Demonstrating systemic urban development for circular and regenerative 
cities (1) 
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Gospodarka obiegowa w miastach 

UWAGA! (warunki dodatkowe i podpowiedzi) 
• redukcja zużycia surowców i zasobów, 
• twarde dane, monitorowanie procesów  „metabolizmu miejskiego” przy użyciu  

innowacyjnych narzędzi (sensory, big data, geolokalizacja),  
• współpraca wielu dyscyplin naukowych, w tym nauk humanistycznych 
• szkolenia i tworzenie sieci z miastami, które planują wdrożyć podobne rozwiązania 
• współpraca z Global Covenant of Mayors for Climate and Energy  
• klastry z projektami 'Smart and Sustainable Cities' 2016-2017  oraz SC5-20-2019  
i SC5-14-2019  
• uwaga na duplikację z: 'CO-CREATION-02-2016 - User-driven innovation: value creation  
through design-enabled innovation‚ 
• to ensure coverage of geographic, socio-economic and cultural diversity across the EU,  
consortia must comprise at least 4 cities from different Member States or Associated Countries  
that are committed to implement the proposed innovative actions/schemes during the project  
and to assess their impacts and cost-efficiency in enhancing the circular and regenerative  
capacity of the cities.   
 
  

CE-SC5-03-2018: Demonstrating systemic urban development for circular and regenerative 
cities (2) 



Rozwiązania cyfrowe w gospodarce wodnej 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-11-2018.html 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-11-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-11-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-11-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-11-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-11-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-11-2018.html


Rozwiązania cyfrowe w gospodarce wodnej 
 
SC5-11-2018: Digital solutions for water: linking the physical and digital world for 
water solutions  
Cel: działania powinny rozwijać i testować nowe, wytrzymałe i bezpieczne pod 
względem cyfrowym systemy łączące rozwiązania cyfrowe i fizyczne, których celem 
jest inteligentna gospodarka wodna.  
• różne obszary gospodarki wodnej , cykle i łańcuchy wartości, zintegrowane 

podejście (źródła wody i zbiorniki wodne), 
• dane, technologie cyfrowe w środowisku wielodyscyplinarnym, w tym technologie 

mobilne, chmury, sztuczna inteligencja, czujniki, oprogramowanie open source – 
budowanie na rezultatach projektów FP7/Horizon 2020  

• Technology Readiness Levels (TRLs) 5-7.  
 
5 mln EUR/IA 

 



Woda w gospodarce obiegowej 
 
SC5-11-2018: Digital solutions for water: linking the physical and digital world for 
water solutions  
UWAGA! (warunki dodatkowe i podpowiedzi) 
 
To assure applicability and wide deployment of the innovative water technologies in 
different conditions (including different water resources, economic, social and 
regulatory settings) involvement of market take-up partners and/or end users from a 
wide range of different European regions is strongly encouraged.  
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Ekosystemy miejskie/rozwiązania inspirowane przez naturę 
Zdrowie i dobrostan mieszkańców 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-13-2018-2019.html 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-14-2019.html 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-13-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-13-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-13-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-13-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-13-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-13-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-13-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-13-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-14-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-14-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-14-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-14-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-14-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-14-2019.html
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Ekosystemy miejskie/rozwiązania inspirowane przez naturę 

SC5-13-2018-2019: Strengthening international cooperation on sustainable  
urbanisation: nature-based solutions for restoration and rehabilitation of urban ecosystems  
 
Cel: opracowanie modeli, narzędzi, systemów wspomagania decyzji, metodologii projektowania,  
budowy, wdrażania i monitorowania rozwiązań inspirowanych przez naturę,  
• zapobieganie dalszej degradacji, odnowa i konserwacja ekosystemów  
• działania oparte na istniejących dobrych praktykach w Europie i Chinach (podtemat a),  
lub (podtemat b)  CELAC (Community of Latin American and Caribbean States) 
• strategie i narzędzia zintegrowanego i ekologicznie spójnego planowania 
miejskiego,  
• efektywność kosztowa regeneracji ekosystemów miejskich (wycena świadczeń ekosystemów) 
• świadomość społeczna – różne grupy, w tym dzieci 
• współpraca różnych dziedzin nauki, w tym nauki społeczne 

 
5 mln EUR/RIA 
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Ekosystemy miejskie/rozwiązania inspirowane przez naturę 

SC5-13-2018-2019: Strengthening international cooperation on sustainable  
urbanisation: nature-based solutions for restoration and rehabilitation of urban ecosystems (2) 
 
a) Strengthening EU-China collaboration (2018)  
Ten temat jest częścią inicjatywy przewodniej UE-Chiny:  Środowisko i Zrównoważona  
Urbanizacja, chińscy uczestnicy mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach 
 mechanizmu współfinansowania chińskiego i innych chińskich źródeł 
Min. 3 uczestników z Chin!!! 
 
b) Strengthening EU-CELAC collaboration (2019)  
Uczestnicy z niektórych krajów CELAC  mogą ubiegać się o finansowanie w ramach 
krajowego mechanizmu współfinansowania  
Min. 3 uczestników z CELLAC!!! 
 
UWAGA! (warunki dodatkowe i podpowiedzi): 
• wdrożenia pilotażowe w małej skali 
• wdrożenie-testowanie-monitoring 
• świadomość społeczna 
 
 



Dziedzictwo kulturowe -  obszary historyczne/krajobrazy, a centra 
przedsiębiorczości i integracji społecznej 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-20-2019.html 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-20-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-20-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-20-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-20-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-20-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-20-2019.html


Informacje 

  Participant Portal 

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

 Research & Innovation 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home 

  KPK PB UE 

https://www.kpk.gov.pl/ 

  CORDIS 

http://cordis.europa.eu/ 

  Horizon 2020 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home
https://www.kpk.gov.pl/
http://cordis.europa.eu/
http://cordis.europa.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY  

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  
 

 

dr Magdalena Głogowska 

kom. +48 728518488 
magdalena.glogowska@kpk.gov.pl 
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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

