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Struktura programu Horyzont 2020 

ICT 
NMBP 
SPACE 



FOUNDATIONS FOR 
TOMMOROW INDUSTRY 

269 M€ 

TRANSFORMING EU 
INDUSTRY 
340 M€ 

 INDUSTRIAL 
SUSTAINABILITY 

447 M€ 

Struktura NMBP w H2020 
2018 - 2020 

Nanotechnologie i Zaawansowane materiały  

Health Energy 

Character.
Modelling 

Biotechnologie Biotechnology and Medical 

Zaawansowana produkcja i procesy 

FoF SPIRE 

EEB 

Safety Hubs 

Catalysis 

Heritage 



Materiały dla czystej energii 

Przemysł zrównoważony 

Działania na rzecz znacznego zmniejszenia emisji CO2 i emisji gazów 
cieplarnianych w krótkim czasie poprzez: 
• Technologie materiałowe na rzecz elektryfikacji sektora transportu 

drogowego 
• Wsparcie dla zrównoważonych  technologii produkcji energii oraz jej 

magazynowania opartych na innowacyjnych zaawansowanych 
materiałach i nanotechnologiach. 

Obszary aktywności: 

Technologie przechowywania energii dla rozwiązao mobilnych 

Stacjonarne technologie przechowywania energii 

Materiały dla fotowoltaiki oraz innych, zrównoważonych technologii 
pozyskiwania energii 



INDUSTRIAL SUSTAINABILITY 
2019 calls 

Budget: 65.80 M€ 
CE-SPIRE-04-2019 (IA) 
CE-SPIRE-05-2019 (IA) 

Budget 32.90 M€ 
CE-SPIRE-06-2019 (IA) 

Budget 53.50 M€ 
LC-EEB-01-2019 (IA) 
LC-EEB-03-2019 (IA) 
LC-EEB-05-2019 (IA) 

Two-stage topics 
Opening 16.10.18 

Deadlines 22.01.19 + 03.09.19  

Single-stage topics 
Opening 16.10.18 
Deadlines -  21.02.19 

Budget: 18.46 M€ 
CE-NMBP-25-2019 (RIA) 

Budget 41.10 M€ 
LC-NMBP-29-2019 (RIA) 
LC-NMBP-32-2019 (RIA) 



Materiały dla czystej energii 

LC-NMBP-29-2019: Materials for non-battery based energy storage (RIA) 
Materiały do przechowywania energii bez baterii 
 

Impact: […] Improving technical and economic competitiveness […] help to reach 
climate goals and CO2 reduction;    […] Significant improvements in the levelised 
costs of energy … 

RIA, two-stage, deadline 22.01.2019,  4-6M€ 

Challenge    […] [non-battery energy storage ] technologies have to be developed 
[…], and their readiness for market deployment has to be shown. 

Scope: […] Non battery-based storage technologies, such as Power to Gas, Power 
to chemicals and power to liquids, or compressed air energy storage CAES, *…+ 
need new or considerably improved materials, with increased performance and 
reduced total costs  



Materiały dla czystej energii 

LC-NMBP-32-2019: Smart materials, systems and structures for energy 
harvesting (RIA) 

Impact: […] New materials facilitating technology systems for sustainable energy 
supply […] Reduction of hazardous waste ;   […] new technologies enabling the 
wider implementation of the DSM and IoT, … 

RIA, two-stage, deadline 22.01.2019,  5-7 M€ 

Challenge    […] Smart materials and systems/structures have demonstrated the 
potential to reduce energy consumption as well as harvest, generate and store 
energy. However, implementation has been limited due to the materials' 
operational reliability as well as issues of recyclability and dependence on rare 
elements. 

Scope: […] The development of new materials and material combinations with 
energy harvesting and storage capabilities *…+ Integrate sensor technologies  
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Budynki efektywne  energetycznie 
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Energy Efficient Buildings (EEB):  

opracowanie i stosowanie zrówno-ważonych  

technologii i systemów budowlanych 

prowadzące do ograniczania zużycia energii i emisji CO2 



Budownictwo Efektywnie energetycznie 

Przemysł zrównoważony 

Dalsze rozwijanie, demonstracja i wdrażanie  
przełomowych technologii dla energooszczędnych budynków  
i zespołów budynków zgodnie z zaleceniami UE.  
Europejska wartośd dodana będzie wynikiem dekarbonizacji zasobów 

budowlanych UE oraz opracowania niedrogich i zintegrowanych rozwiązao 
w zakresie magazynowania energii. 

Obszary aktywności: 

Integracja inteligentnych rozwiązao materiałowych dla efektywności 
energetycznej budynków 

Wdrażanie narzędzi ICT, w tym BIM (Building information Modelling)  

w procesach projektowania, konstrukcji i renowacji budynków 

Industrializacja technologii budownictwa 



INDUSTRIAL SUSTAINABILITY 
2019 calls 

Budget: 65.80 M€ 
CE-SPIRE-04-2019 (IA) 
CE-SPIRE-05-2019 (IA) 

Budget 32.90 M€ 
CE-SPIRE-06-2019 (IA) Budget 53.50 M€ 

LC-EEB-01-2019 (IA) 
LC-EEB-03-2019 (IA) 
LC-EEB-05-2019 (IA) 

Two-stage topics 
Opening 16.10.18 
Deadlines 22.01.19 + 03.09.19  

Single-stage topics 
Opening 16.10.18 

Deadlines -  21.02.19 

Budget: 18.46 M€ 
CE-NMBP-25-2019 (RIA) 

Budget 41.10 M€ 
LC-NMBP-29-2019 (RIA) 
LC-NMBP-32-2019 (RIA) 



Budynki efektywne energetycznie 
LC-EEB-01-2019 Integration of energy smart materials in non-residential buildings  

Impact: […] newly developed solutions should bring: improvement by at least 25% 
of the insulation properties, 10% improvement in energy-storage capability, […]  
Water and air tightness should be at least 10% higher Cost increase of less than 
15%, in order to allow market uptake across Europe and contribute to social 
affordability.   

IA, one-stage, deadline 21.02.2019,  4-6 M€ 

Challenge    […] use of high-efficient insulation materials including concrete, steel, 
glass, composites, wood and hybrids, which should lead to achieving recyclable, 
nearly zero-energy building envelopes (roofs, façades) when applied to 
newbuildings. […] Activities should include the demonstration of new hybrid-enabled 
prototypes for selected non-residential buildings.  

Scope: […] The development of lightweight components based on high-efficiency 
insulation materials […] for the construction of building envelopes […] solutions 
capable for use in both new buildings and for retrofitting existing ones; modelling of 
the materials and components as well as to the development of novel testing 
methodologies;*…+ 



Budynki efektywne energetycznie 
LC-EEB-03-2019: New developments in plus energy houses 
Nowe rozwiązania w domach plusenergetycznych  

IA, one-stage, deadline 21.02.2019,  6-8 M€ 

Challenge    […] the current practice to construct nearly zero-energy houses will be 
insufficient to reach the CO2 emission reduction targets for 2050. […]. it is necessary 
to develop further the concept of "Plus Energy Houses", it is essential to speed up the 
development of the required technologies 

Scope: […] New designs, making use of already developed and validated materials 
and components and smarter control systems ready to treat vast amounts of data 
are needed. )*…+ Each proposal should be expected to involve pioneer cities 
(demonstrations in a multi-storey apartment building situated in each of the 4 
climatic zones in Europe).;*…+ 

Impact: […] Increase of the share of plus-energy houses with the view of 10% 
market uptake by 2030; […]Contribute reducing of CO2 emissions in the residential 
sector by 88% in 2050 



Tabela 1. Klasyfikacja energetyczna budynków, według Stowarzyszenia na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju. 

Symbol standardu 
energetycznego 

Nazwa standardu 
energetycznego budynku 

Wskaźnik energii 
użytkowej EU 

*kWh/(m2·rok)+ 

A++ Zeroenergetyczny ≤10 

A+ Pasywny do 15 

A Niskoenergetyczny 15-45 

B Energooszczędny 45-80 

C Średnio energooszczędny 80-100 

D Średnio energochłonny 100-150 

E Energochłonny 150-250 

F Wysoko energochłonny ponad 250 

Jeśli w okresie bilansowym budynek produkuje więcej energii, niż zużywa - 

mówimy o domu plusenergetycznym. 

Domy plus energetyczne, mogą zasilać w tanią energię samochody elektryczne. 



Budynki efektywne energetycznie 

LC-EEB-05-2019 Integrated storage systems for residential buildings 

Zintegrowane systemy przechowywania energii dla budynków mieszkalnych   

Impact: […] Demonstrate solutions that have a stable, reliable long term 
performance in multi-cyclic seasonal and use of at least 20 years; […] The storage 
material volume per dwelling should not exceed 1 m3; Solutions should demonstrate 
a potential to reduce the net energy consumption of a building by at least 25% and a 
have return-on-investment period below 10 years; Use of high energy density storage 
materials allowing storage densities up to 10 times higher than water (based on 
overall system efficiency).  

IA, one-stage, deadline 21.02.2019,  6-8 M€ 

Challenge: […] Optimised storage solutions for thermal and electric energy are needed 
in order to better synchronise the overall supply and demand, at residential, district 
and urban level. […] demonstrate integrated thermal storage systems. […] needed to 
further develop other systems such as the Thermochemical materials. 

Scope: […] Reach improved heat exchange in and between storage material and heat 
carrier as well as high performing storage reactor over time; […] The demonstration 
should include several prototypes operating in three different climatic 



Dobre przykłady EeB -2016 

EENSULATE PL   Łaczny budżet  dla PL  1 084 337,50 € 

Rozwój innowacyjnych lekkich i wysoce izolacyjnych komponentów efektywnych energetycznie i 

związanych z nimi materiałów umożliwiających ekonomiczną modernizację i nową konstrukcję ścian 

osłonowych 

SELENA LABS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 

BERGAMO TECNOLOGIE SPZOO 

GMINA MIEJSKA DZIERZONIOW 
 

EeB -2015 

HIT2GAP  Budżet  dla PL 393 800,00 € 

Wysoce innowacyjne narzędzia do sterowania budynkami Narzędzia mające na celu 

złagodzenie charakterystyki energetycznej GAP 

MOSTOSTAL WARSZAWA SA 

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA 
  

EeB -2016 

InnoWEE  Budżet  dla PL  358 500,00 € 

Innowacyjne elementy prefabrykowane, w tym różne materiały budowlane redukujące energię 

budynku i minimalizujące wpływ na środowisko 

IZNAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 
  

EeB -2015 

CREATE  Budżet  dla PL  307 000,00 € 

Zaawansowane przechowywanie energii cieplnej 

MOSTOSTAL WARSZAWA SA 
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Zapraszamy na spotkania 
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Zapraszamy na spotkania 



Wydarzenia z NMBP w Polsce 

Październik 2018  Warszawa 
ABC przygotowania wniosku do H2020: 
projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne  

Więcej: Wszystkie wydarzenia 

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10167 

NMBP 
event in 
Poland 

Kind of 
event 

Place Title of meeting Webpage of event Thematics 

10.2018 
National 
Infoday 

Warszawa/ 
Poland 

Energy and NMBP (EeB & 
SPIRE) 

? 
 (EeB & SPIRE& 

materials for 
energy) 

06-08. 
11.2018  

Workshop 
Warszawa/ 

Poland 

Workshop „Advanced 
Manufacturing” during 

Industry Week and 
International  Conference  

"Instrumenty Przemysłu 4.0 " 

? 
Advanced 

Manufacturing 
&FoF 

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10167
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10167
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10167
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10167


 

Cele funkcjonowania  

Sieci KPK  

 

1. Przybliżenie programu Horyzont 2020   

 wszystkim potencjalnym wnioskodawcom,  

 

2. Zapewnienie klientom w całej Polsce  

 bliskiego, bezpośredniego dostępu  

 do Punktów  Kontaktowych,  

 wykorzystanie potencjału eksperckiego  

 

3.   Szeroki pakiet usług szytych na miarę klienta  - 

      - Wspólna oferta Sieci KPK, działania mentoringowe, 

    19 lat  

w PR UE  



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 

  
 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY  

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  
 

 

Jaroslaw Piekarski 
Koordynator Obszaru NMP 

Ekspert NMP NCP 

Członek delegacji do Komitetu Programowego H2020 NMBP 

E-mail: jaroslaw.piekarski@kpk.gov.pl 

 

Małgorzata Kapica 
Koordynator Współpracy Sieci KPK 

Ekspert NMP NCP 

Członek delegacji do Komitetu Programowego H2020 NMBP 

E-mail: malgorzata.kapica@kpk.gov.pl 
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