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Kontekst globalny 

 

Miasta zajmują ok. 2% powierzchni lądowej, ale: 

// Gospodarka (GDP) 70% 

// Zużycie energii 60%  

// Emisja gazów cieplarnianych 70% 

// Odpady 70% 

 

 

Populacja miast:  

// Habitat I 1976: 37.9% 

// Habitat II 1996: 45.1% 

// Habitat III 2016: 54.5% 

// 2050: ok. 70% 
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Agenda Miejska dla UE 

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/pact-of-amsterdam_en.pdf  

30 maja 2016 Pakt Amsterdamski 
ustanawiający  
Agendę Miejską dla UE 
 

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/pact-of-amsterdam_en.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/pact-of-amsterdam_en.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/pact-of-amsterdam_en.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/pact-of-amsterdam_en.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/pact-of-amsterdam_en.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/pact-of-amsterdam_en.pdf
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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
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KONKURSY 
 

OTWARCIE: 14 LISTOPADA 2018 
ZAMKNIĘCIE 1 ETAP: 19 LUTEGO 2019 

2 ETAP: 4 WRZEŚNIA 2019 
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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  
 
• zapobieganie dalszej degradacji, odnowa i konserwacja ekosystemów miejskich  
i podmiejskich oraz ekologicznej spójności i integralności miast, 
• działania oparte na istniejących dobrych praktykach w Europie i krajach  CELAC  
(Community of Latin American and Caribbean States) 
• strategie i narzędzia powinny byd częścią zintegrowanego i ekologicznie spójnego planowania 
miejskiego, zapewniającego sprawiedliwy podział korzyści z przywróconego środowiska  
miejskiego 
• efektywnośd kosztowa regeneracji ekosystemów miejskich – wycena świadczeo ekosystemów 
• świadomośd społeczna – różne grupy, w tym dzieci 
• współpraca różnych dziedzin nauki, w tym nauki społeczne 

 
5 mln EUR/RIA 
 
 

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/sc5-13-2018-2019.html
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SC5-13-2018-2019: Strengthening international cooperation on sustainable  
urbanisation: nature-based solutions for restoration and rehabilitation of urban ecosystems (2) 
 
 
b) Strengthening EU-CELAC collaboration (2019)  
Uczestnicy z niektórych krajów CELAC  mogą ubiegad się o finansowanie w ramach 
krajowego mechanizmu współfinansowania  
Min. 3 uczestników z CELLAC!!! 
 
UWAGA! (warunki dodatkowe i podpowiedzi): 
 Udział krajów CELLAC – prawdziwe zaangażowanie w zadania projektu 
 Miasta biorące udział w tym konkursie w 2018 r. – współpraca z Chinami,  
są wykluczone z konkursu 2019, ale … 
 
 
 
 

Ekosystemy miejskie/rozwiązania inspirowane przez naturę 
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SC5-20-2019 Transforming historic urban areas and/or cultural landscapes into hubs  
of entrepreneurship and social and cultural integration) 
 
• Reaktywacja and regeneracja  historycznych obszarów  miejskich oraz/lub krajobrazów 

 kulturowych 
• Promocja adaptacji i ponownego wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego  
• oraz integracji społecznej 
• Rozwój innowacji (start-upy, przemysł kulturowy i kreatywny, producenci i lokalni wytwórcy) 
• Współtworzenie rozwiązao oraz podejście systemowe  
• Różne formy innowacji  (rozwiązania prawne, zarządzanie, finanse, modele biznesowe)  
• Wartości kulturowe, dziedzictwo kulturalne, promocja innowacji społecznych  

(aspekty płciowe, trwałośd ekonomiczna, włączanie grup wykluczonych, spójnośd 
 i integracja społeczna w długim okresie czasu) 

 
 
IA, Budżet: 25 ME / Projekt: 7-8 ME  
 
 
 

Dziedzictwo kulturowe -  obszary historyczne/krajobrazy, a centra 
przedsiębiorczości i integracji społecznej 

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
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SC5-20-2019 Transforming historic urban areas and/or cultural landscapes into hubs  
of entrepreneurship and social and cultural integration) 
 
Warunki dodatkowe:  
•Synergie z innymi projektami; należy przewidzied środki na działania sieciujące  
z innymi projektami w obszarze dziedzictwa kulturowego w ramach  Societal Challenge 5  
oraz tematami CE-SC5-03-2018 i SC5-14-2019  
 
- Włączenie min 4 obszarów historycznych lub krajobrazów kulturowych.  

Dziedzictwo kulturowe -  obszary historyczne/krajobrazy, a centra 
przedsiębiorczości i integracji społecznej 



Nowatorskie i zintegrowane rozwiązania wspierające zdrowie i dobrostan 
mieszkaoców miast 

11 

 
IA, Budżet: 43 ME / Projekt: 10 ME  

 
SC5-14-2019 Visionary and integrated solutions to improve well-being and 
health in cities  
• Zintegrowane rozwiązania (ogrody terapeutyczne, ulice kreatywne, farmy 

miejskie)  
• Poprawa zdrowia i dobrostanu mieszkaoców  (wskaźniki) 
• Testowanie nowych rozwiązao w dziedzinie zarządzania, prawnych i 

finansowych 
• Promocja inicjatyw wielosektorowych, innovative public-private-people 

partnerships (PPPPs);  
• Kluczowe zaangażowanie nauk społecznych i humanistycznych 
• Wykorzystanie gier, sensorów, GIS, big data 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/to
pics/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
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


Nowatorskie i zintegrowane rozwiązania wspierające zdrowie i dobrostan 
mieszkaoców miast 
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IA, Budżet: 43 ME / Projekt: 10 ME  

 
SC5-14-2019 Visionary and integrated solutions to improve well-being and 
health in cities  
 
Warunki dodatkowe:  
“Infrastructure-targeted intervention” 
• Uzasadniona 
• Prototypy/pilotaże 
• Demonstracja innowacyjnych rozwiązao 

 
Aby zapewnid pokrycie geograficznej, społecznej i ekonomicznej różnorodności 
UE , konsorcja muszą składad się z minimum 4 miast z różnych krajów 
członkowskich lub stowarzyszonych 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

<20% 



Woda w inteligentnej gospodarce i społeczeostwie 
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CE-SC5-04-2019 Building a water-smart economy and society  
 
a) Symbiosis between industry and water utilities 
b) Large scale applications with multiple water users at various relevant scales 
 

 
IA, Budżet: 72 ME / Projekt: 10-15 ME  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/to
pics/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
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


Woda w inteligentnej gospodarce i społeczeostwie 
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CE-SC5-04-2019 Building a water-smart economy and society  
 
a) Symbiosis between industry and water utilities 

 
• Demonstracyjne wdrożenia innowacyjnych rozwiązao w dziedzinie oczyszczania ścieków 
• Wykorzystanie powiązao – symbiozy pomiędzy oczyszczaniem wody w przemyśle   
• Ponowne użycie  oczyszczonej wody  oraz odzyskanych z niej substancji 
• Gospodarka wodna – woda o odpowiedniej jakości do odpowiednich celów 
• Innowacje technologiczne, w dziedzinie zarządzania, 
• Zaangażowanie interesariuszy  
• Modele biznesowe  

 

 
IA, Budżet: 72 ME / Projekt: 10-15 ME  



Woda w inteligentnej gospodarce i społeczeostwie 
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CE-SC5-04-2019 Building a water-smart economy and society  
 
b) Large scale applications with multiple water users at various relevant scales 

 
• Testowanie i pilotażowe wdrożenia innowacji systemowych w dużej skali 
• Zaangażowanie różnego typu użytkowników ( środowisko miejskie, przemysłowe,  
wiejskie, rolne) na różnych poziomach (regionalny/krajowy, międzynarodowy) 
• Efektywne wykorzystywanie wody do różnych celów, „recykling” wody, ponowne  
wykorzystanie wody, odzysk energii i materiałów (minerały, metale, etc.) z wody 
• Zarządzanie zapotrzebowaniem na wodę 
• Zapobieganie zanieczyszczeniom i degradacji środowiska wodnego i gleby 
• Efektywnośd kosztowa, inteligentne zarządzanie 
 
 

 
IA, Budżet: 72 ME / Projekt: 10-15 ME  



Woda w inteligentnej gospodarce i społeczeostwie 
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CE-SC5-04-2019 Building a water-smart economy and society  
 
a) Symbiosis between industry and water utilities 
b) Large scale applications with multiple water users at various relevant scales 

 
Dla obu pod-tematów: 
• Rozwiązania cyfrowe (monitoring, kontrola, optymalizacja procesów) 
• Zwrócenie uwagi na potencjalne bariery prawne/instytucjonalne 
• TRL 5-7 

 
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, as well as  
SME participation. 
  

IA, Budżet: 72 ME / Projekt: 10-15 ME  



Żywnośd w miastach 
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CE-SFS-24-2019 Innovative and citizen-driven food system approaches in cities  
 

 
IA, Budżet: 15 ME / Projekt: 7,5 ME  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sfs-24-2019.htm l 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sfs-24-2019.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sfs-24-2019.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sfs-24-2019.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sfs-24-2019.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sfs-24-2019.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sfs-24-2019.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sfs-24-2019.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sfs-24-2019.htm
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Green Cities for Climate and Water Resilience, Sustainable Economic 

Growth, Healthy Citizens and Environments (Grow Green) - Wrocław 

 
Informacje o projekcie  
 
Czas trwanie projektu: Czas trwania: 01.06.2017 – 31.05.2022 
Całkowita wartośd projektu: 11 589 852,00 EUR  
Kwota dofinansowania projektu: 11 224 058,25 EUR  
Wartośd dofinansowania dla Miasta Wrocław: 1 651 125,00 EUR  (100% ) 
 
Celem projektu jest sprawdzenie możliwości stosowania rozwiązao opartych zielonej 
infrastrukturze, aby zwiększyd odpornośd miasta na zmiany klimatu. W ramach 
projektu we Wrocławiu powstaną eksperymentalne rozwiązania w części Ołbina - 
jednego z osiedli w Śródmieściu.  
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 New approaches for the valorisation of URBAN bulky waste into high 
added value RECycled products (URBANREC) - Warszawa 

 
Informacje o projekcie  
• Czas trwania: 01.06.2016 – 30.11.2019 (42 miesiące)  
• Całkowity koszt projektu: 9 978 983,56 EUR  
• Dofinansowanie z UE: 8 618 970,39 EUR (86%)  
• Wartośd dofinansowania dla Miasta Warszawa: 266 375 EUR (dofinansowanie 

100%) 
 
Celem projektu URBANREC jest wdrożenie ekoinnowacyjnego, zintegrowanego 
systemu zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych i wykazanie jego 
skuteczności w różnych regionach Europy: północnym, śródziemnomorskim, 
wschodnim i południowo-wschodnim, reprezentowanych przez 3 kraje UE 
(Hiszpanię, Belgię, Polskę) i Turcję  
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 COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and 
Governance (Connecting Nature) - Poznan 

 
Informacje o projekcie  
• Czas trwania: 01.06.2017 – 31.05.2022 
• Całkowity koszt projektu: 11 699 286,15 EUR 
• Dofinansowanie z UE: 11 394 282,48 EUR  
• Wartośd dofinansowania dla Miasta Poznao: 410 375 EUR (100% 

dofinansowania) 
 
 
Celem projektu jest upowszechnienie w miastach rozwiązao opartych na środowisku 
(nature-based solutions), dzięki którym miasta będą rozwijad się w sposób 
zrównoważony, a jakośd życia mieszkaoców, wbrew postępującym negatywnym 
skutkom zmian klimatycznych, będzie wzrastad. Dzięki działaniom projektowym 
rozwijane będą usługi w obszarze tzw. zielonej infrastruktury. 



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/


23 

http://www.ncps-care.eu/ 
 

http://www.ncps-care.eu/
http://www.ncps-care.eu/
http://www.ncps-care.eu/
http://www.ncps-care.eu/


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

