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Wspólne przedsięwzięcia (JUs) i 

kontraktowe partnerstwa (cPPPs) 

w wyzwaniu transport H2020 
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JUs (Joint Undertakings) i cPPP (contractual PPP)  w wyzwaniu 
transport – dane ogólne 

na konkursy transportowe

Clean Sky2-JU

Shift2Rail-JU

Sesar2-JU

Fuel Cells and Hydrogen-JU

EGVI-cPPP



FCH Joint Undertaking 



Struktura programu FCH JU 

• Filar 1 - FCH Technologie dla systemów transportowych  

• Filar 2 - FCH Technologie dla systemów energetycznych  

• Działania przekrojowe  
 

 



Filar 1 - FCH Technologie dla systemów transportowych cz. 1  

• Jako jeden z dwóch filarów innowacji FCH, Filar Transportowy obejmuje 

wszystkie aspekty wykorzystania wodoru w transporcie, w tym FCEV, 

nieporuszające się po drogach pojazdy i maszyny mobilne, pociągi, statki, 

samoloty i ogniwa APU oparte na ogniwach paliwowych, a także wymagana 

infrastruktura do tankowania tych pojazdów i systemów. 

• Projekty w ramach filara transportowego dotyczą wszystkich działań związanych 

z ogniwami paliwowymi (system) i związanych z wodorem. W przypadku 

komponentów napędu elektrycznego, takich jak silniki elektryczne i akumulatory 

oraz architektury pojazdów i elektrycznych, konieczne jest dostosowanie do 

EGVI (cPPP), a w celu zapewnienia maksymalnej synergii określane są wspólne 

(wspólne finansowanie) 
 

Główne obszary, w których badania i innowacje oraz działania innowacyjne są 

podejmowane, są następujące: 

 Pojazdy drogowe 

 Nieporuszające się po drogach pojazdy, maszyny / urządzenia 

 Zastosowania morskie, kolejowe i lotnicze 

 Infrastruktura do tankowania 
 

 

 



Filar 1 - FCH Technologie dla systemów transportowych cz. 1  

Transport drogowy jest głównym priorytetem filaru transportowego, ponieważ 

oferuje największy potencjał w zakresie realizacji celów UE w zakresie zmian 

klimatu i bezpieczeństwa energetycznego, a także ma kluczowe znaczenie dla 

konkurencyjności gospodarczej UE. Najwyższy priorytet  nadano rozwojowi i 

demonstracji pojazdów drogowych (samochodów osobowych, furgonetek, 

autobusów, ciężarówek i rowerów dwukołowych), w przypadku których system 

ogniw paliwowych jest głównym źródłem napędu, oraz odpowiednia infrastruktura 

do uzupełniania paliwa dla tych pojazdów. 
 

Zastosowania:  
Elektryczne samochody osobowe z ogniwami paliwowymi 

Autobusy elektryczne z ogniwami paliwowymi 

Pojazdy do transportu materiałów z ogniwami paliwowymi 

Magazynowanie wodoru 

Dostawy wodoru 

  

Aplikacje dotyczące transportu morskiego, kolejowego i lotniczego oraz innych 

rodzajów transportu nadal wymagają dodatkowych wysiłków badawczych w celu 

osiągnięcia konkurencyjności dzięki obecnym technologiom. 

 



Przykłady tematów innowacyjnych na 2017 (closed) 

Filar 1 - FCH Technologie dla systemów transportowych  
 

 

 

 

FCH-01-3-2017: Improvement of compressed storage systems in the 

perspective of high volume automotive application 

FCH-01-4-2017: Demonstration of FC material handling and industrial vehicles 

FCH-01-5-2017: Large scale demonstration in preparation for a wider roll-out 

of fuel cell bus fleets (FCB) including new cities – Phase two 

FCH-01-6-2017: Large scale demonstration of Hydrogen Refuelling Stations 

and Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) road vehicles operated in fleet(s) 

FCH-01-7-2017: Validation of Fuel Cell Trucks for the Collect of Urban Wastes 

 



Konkursy na 2018 rok ?  
 

  

 



Konkursy na 2018 rok  
 

Termin ogłoszenia - pierwszy kwartał 2018 (prawdopodobnie koniec stycznia) 
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