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Struktura programu Horyzont 2020 
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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:  Poprawa konkurencyjności technicznej i gospodarczej *...+ pomaga 
osiągnąd cele klimatyczne i redukcję CO2; *...+ Znaczna poprawa kosztów energii ... 

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

Wyzwanie   *…+ [muszą zostad opracowane technologie *...+akumulacji energii bez 
baterii], musi zostad wykazana ich gotowośd do wprowadzenia na rynek. 

Zakres: *…+ Zrównoważone i nadające się do recyklingu materiały do zasilania 
energią elektryczną, substancje chemicznych i cieczy (na przykład na bazie 
etanolu, metanolu lub amoniaku) lub magazynowanie sprężonego powietrza 
(Materiały do przechowywania termicznego i energii wodnej, a także ogniwa 
paliwowe i superkondensatory są wyłączone z tego tematu 



Materiały dla czystej energii 
LC-NMBP-32-2019: Smart materials, systems and structures for energy harvesting 
(RIA)                    Inteligentne materiały, systemy i struktury do pozyskiwania energii 
 

Wpływ: *…+ Zrównoważone dostawy energii; > 40% redukcji emisji gazów 
cieplarnianych; 50% redukcja odpadów niebezpiecznych; Wspieranie implementacji 
bezprzewodowych sieci czujników lub węzłów zdalnego sterowania z własnym 
zasilaniem. 

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

Wyzwanie    *…+ Inteligentne materiały i systemy / struktury materiałowe do 
zbierania, wytwarzania i magazynowania energii, zmniejszające w ten sposób zużycie 
energii. Wyzwania obejmują niezawodnośd operacyjną materiałów, możliwośd 
recyklingu, zależnośd od rzadkich pierwiastków, kwestie kosztów, wydajne procesy 
produkcyjne i wdrożenie w szerokim zakresie zastosowao komercyjnych. 
 

 
 

Zakres: *…+ *Opracowanie nowych materiałów i kombinacji materiałów z 
możliwościami pozyskiwania i magazynowania energii *...+ Integracja technologii 
czujników 
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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 
Integracja inteligentnych materiałów energetycznych w budynkach niemieszkalnych 

Wpływ: *...+ nowo opracowane rozwiązania powinny przynieśd: poprawę o co 
najmniej 25% właściwości izolacyjnych, 10% poprawę zdolności magazynowania 
energii, *...+ Wodoszczelnośd i szczelnośd powinny byd co najmniej o 10% wyższe. 
Wzrost kosztów o mniej niż 15%, aby umożliwid wprowadzenie na rynek w całej 
Europie i przyczynid się do przystępności społecznej.  

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

Wyzwanie[...] wykorzystanie wysokowydajnych materiałów izolacyjnych, w tym 
betonu, stali, szkła, kompozytów, drewna i hybryd, które powinny doprowadzid do 
uzyskania nadających się do recyklingu, prawie zerowych energii przegród budynków 
(dachów, fasad) po zastosowaniu na nowe budynki. *...+ demonstracja nowych 
prototypów hybrydowych dla wybranych budynków niemieszkalnych. 

Zakres: [...] Opracowanie lekkich komponentów opartych na wysokowydajnych 
materiałach izolacyjnych *...+ do budowy przegród *...+ rozwiązao do zastosowania 
zarówno w nowych budynkach, jak i do modernizacji już istniejących; modelowanie 
materiałów i komponentów, a także opracowywanie nowych metod testowania; [...] 



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€ 

Wyzwanie [...] obecne praktyki budowy domów o niemal zerowym zużyciu energii 
jest niewystarczające, aby osiągnąd cele redukcji emisji CO2 do 2050 r. *...+. konieczne 
jest dalsze rozwijanie koncepcji "domów energetycznych Plus", i przyspieszenie 
rozwoju wymaganych technologii. 

Zakres: *…+ Potrzebne są nowe projekty, wykorzystujące już opracowane i 
zatwierdzone materiały i komponenty oraz inteligentne systemy kontroli gotowe do 
obróbki ogromnej ilości danych. ) *...+ Oczekuje się, że każda propozycja obejmowad 
będzie pionierskie miasta (demonstracje w wielopiętrowym budynku mieszkalnym 
usytuowanym w każdej z 4 stref klimatycznych w Europie); *...+  

Wpływ: koszty podobne do budynków o niemal zerowym zużyciu energii w 2020 r. 
Jako zachęta do wznoszenia domów energooszczędnych; 10% wzrost udziału 
domów plus-energetycznych do roku 2030; zmniejszenie emisji CO2 w sektorze 
mieszkaniowym o 88% w 2050 r. Zwiększenie zadowolenia uzytkowników 



Budynki efektywne energetycznie 

LC-EEB-05-2019 Integrated storage systems for residential buildings 
Zintegrowane systemy przechowywania energii dla budynków mieszkalnych   

Wpływ: *…+ rozwiązania, stabilne, niezawodne długoterminowe wyniki w sezonach 
wielocyklicznych i co najmniej 20 lat; Dostarczenie kompaktowych systemów, Ilośd 
materiału do magazynowania na mieszkanie nie powinna przekraczad 1 m3; w 
istniejących budynkach lub nowych budynkach. Wykazad potencjał zmniejszenia 
zużycia energii netto w budynku o co najmniej 25% i mied okres zwrotu inwestycji 
poniżej 10 lat; Zastosowanie materiałów do przechowywania o dużej gęstości energii, 
umożliwiających gęstośd składowania do 10 razy wyższą niż wodajnośd systemu). 

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

Wyzwanie: *...+ Zoptymalizowane rozwiązania w zakresie magazynowania energii cieplnej i 
elektrycznej w celu lepszej synchronizacji  podaży i popytu na poziomie mieszkalnym, 
dzielnicowym i miejskim. [...] zintegrowane systemy przechowywania ciepła i energii*...+ 
potrzebne do dalszego rozwoju innych systemów (materiały termochemiczne). 
 Zakres: [...] Osiągniecie ulepszonej wymiany ciepła w materiale magazynującym i 
nośniku ciepła oraz pomiędzy wysokowydajnym reaktorem magazynującym w czasie; 
*...+ Demonstracja powinna obejmowad kilka prototypów działających w trzech 
różnych klimatach. 



FOUNDATIONS FOR TOMORROW’S INDUSTRY Fundamenty Przemysłu Jutra 

 

1.1 OPEN INNOVATION TEST BEDS 

DT-NMBP-05-2020: Open Innovation Test Beds for functional materials for building envelopes (IA) 

Otwarte innowacyjne stanowiska testowe dla funkcjonalnych materiałów do budowy przegród  

budowlanych. (powinny wykorzystywać budynki jako "żywe laboratoria" ) TRL 4-7  (7-15 mln) 

 
Call - INDUSTRIAL SUSTAINABILITY Zrównoważony przemysł 

 

3.3. CLEAN ENERGY THROUGH INNOVATIVE MATERIALS 

LC-NMBP-28-2020: Advanced materials for innovative multilayers for durable photovoltaics(IA) 

Zaawansowane materiały dla innowacyjnych wielowarstwowych materiałów do trwałej 

fotowoltaiki (IA) 

LC-NMBP-31-2020: Materials for off shore energy (IA) 

Materiały dla generatorów energii wiatrowej 

 

3.5. ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS (EEB) 

LC-EEB-04-2020: Industrialisation of building envelope for the renovation market (IA) 

Uprzemysłowienie renowacji zewnetrznych przegród  budowlanych 

Przewidywana tematyka materiałów   
dla energii w konkursach na 2020 



- Zapewnienie dostępu do infrastruktury i kompleksowych usług 
eksperckich mające na celu wsparcie rozwoju nowych, innowacyjnych 
produktów i usług w oparciu o technologie materiałowe i 
nanotechnologie 

- Wsparcie wzdłuż łaocucha wartości dodanej: projektowania, wyboru 
technologii,  testowania, zwiększania skali 

- Budowa ekosystemu interesariuszy generującego innowacje  

Open Innovation Testbeds 
Otwarte innowacyjne stanowiska testowe  

Fundamenty Przemysłu Jutra 

Sześd obszarów: 
• Lekkie nano- materiały wielofunkcyjne i komponenty  (2018) 
• Testowanie bezpieczeostwa technologii medycznych 
• Nano- pokrycia i membrany (2019) 
• Nanomateriały i komponenty oparte na biotechnologiach 
• Materialy funkcjonalne dla przegród zewnętrznych budynków 
• Produkcja nanofarmaceutyków 



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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Wydarzenia z NMBP w Polsce 

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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