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ENERGIA 

Tematy konkursowe 

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 

dr Maria Śmietanka 
Bezpieczna, czysta i efektywna energia 
Euratom-Fission 
 
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

www.kpk.gov.pl 

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
https://twitter.com/kpk_pl


Excellent Science 
(Doskonała baza 

naukowa) 
 

• Eu Rada ds. badań 
Naukowych 
(European Research 
Council (ERC) 

• Infrastruktury 
badawcze 

• Przyszłe i powstające 
technologie (Future 
and Emerging 
Technologies (FET) 

• Granty Marii 
Skłodowskiej-Curie 

 

Industrial 

Leadership 

(Wiodąca pozycja 

w przemyśle) 

 
• Technologie 

wspomagające i 

przemysłowe ,  

• Wsparcie innowacji 

w MŚP,  

• Finansowanie 

ryzyka – 

instrumenty 

kapitałowe i dłużne 

 

Societal Challenges 
(Wyzwania społeczne) 

 
 

• Zdrowie, zmiany demograficzne i 
dobrostan 

• Bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo, badania 
morskie i gospodarka ekologiczna 

• Bezpieczna, czysta i efektywna 
energia 

• Inteligentny, ekologiczny i 
zintegrowany transport 

• Działania w dziedzinie klimatu, 
efektywna gospodarka zasobami i 
surowcami 

• Europa w zmieniającym się świecie - 
Integracyjne, innowacyjne i 
refleksyjne społeczeństwa 

• Bezpieczne społeczeństwa – 
ochrona wolności i bezpieczeństwa 
Europy i jej obywateli 

JRC EIT 

EURATOM 

Upowszechnianie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa 

(Science for and with Society)Nauka  z udziałem i dla 

społeczeństwa 



Trochę statystyki 
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• 116 uczestnictwa 

• 21 mln euro 

POLSKA 

• 866 uczestnictw 

• 430 mln euro 

NIEMCY 

• 260 uczestnictw 

• 98 mln euro 

AUSTRIA 

• 214 uczestnictwa 

• 56 mln euro 

GRECJA 

• 97 uczestnictw 

• 17 mln euro 

CZECHY 



Statystyki w ENERGII (2014-2017) 
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Research 

project (RIA) 

Demonstration 

project (IA) 

Coordination & 

Support Action 

(CSA) 

Łącznie 

Współczynnik sukcesu 14.5% 13% 16.5% 15% 

Średnia liczba 

partnerów w projekcie 
10.8 15.8 9.6 11.4 

Średnie dofinansowanie 4.6 M€ 11 M€ 1.7 M€ 4.7 M€ 



Co jest finansowane? 
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FASADA, BERGAMO, MOSTOSTAL 
WARSZAWA, Warszawa 

Celem projektu P2Endure jest wykazanie, że jest 

możliwe uzyskanie oszczędności zużycia energii 

wykorzystywanej przez badane budynki pilotażowe o 

co najmniej 60% dzięki zastosowaniu gotowych i 

łatwych w montażu produktów oraz innowacyjnych 

metod służących do termomodernizacji budynków. 

https://www.p2endure-project.eu 

https://www.p2endure-project.eu/
https://www.p2endure-project.eu/
https://www.p2endure-project.eu/
https://www.p2endure-project.eu/
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Instytut Energetyki, ATENDE, Energa 
Operator, Politechnika Gdaoska 

Projekt polega na zbudowaniu 4 instalacji 

pilotażowych w Portugalii, Polsce, Hiszpanii i 

Szwecji do:  

• monitorowanie i sterowanie w sieci Smart Grid,   

• zaawansowane zarządzanie siecią,  

• integracja źródeł rozproszonych w systemie  

• zaangażowaniem odbiorców do uczestnictwa 

oszczędności kosztów energii.  

http://upgrid.eu/ 

http://upgrid.eu/
http://upgrid.eu/
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Instytut Energetyki, Miasto Warszawa 

 Rozwiązania dla miast i społeczności integrujące 

sektory energii, transportu oraz informatyki i 

telekomunikacji za pomocą pionierskich 

wielkoskalowych projektów demonstracyjnych – 

SMART CITIES 

http://www.sharingcities.eu/ 

http://www.sharingcities.eu/
http://www.sharingcities.eu/


A co ja mogę zrobić? 
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Work Program – program pracy 
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https://ec.europa.eu/research/participants/

portal/desktop/en/funding/reference_docs.

html#h2020-work-programmes-2018-20 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html


Podejście systemowe 

Rozwój 
nowych 

technologii 

Demonstracja 
w warunkach 
rzeczywistych 

Kontekst 
społeczny, 

ekonomiczny 
i prawny 

Integracja 
składników w 
inteligentny 

system 

Wsparcie 
wdrażania 

12 
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Efektywność 
energetyczna 

OZE Inteligentna i czysta 
energia dla 

konsumentów 

Inteligentny system 
energetyczny 

Smart cities Zero emisji ze źródeł 
węglowych 

Inne 



Efektywność energetyczna 

NABÓR: 01.08.2018 – 5.02.2019 
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• LC-SC3-EE-17-2019: European City Facility - European cities as 

key innovation hubs to unlock finance for energy efficiency  

Mobilizacja działań związanych z efektywnością energetyczną w 

miastach, stworzenie koncepcji wsparcia, fundusze kaskadowe 



Efektywność energetyczna 

NABÓR: 12.03.2019 – 3.09.2019 
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• LC-SC3-EE-1-2018-2019: Decarbonisation of the EU building stock: 

innovative approaches and affordable solutions changing the 

market for buildings renovation (IA) 

Głęboka renowacja, obniżenie kosztów, technologie i modele 

biznesowe 

• LC-SC3-EE-2-2018-2019: Integrated home renovation services 

(CSA) 

Schemat zintegrowanych usług renowacyjnych – od diagnozy, przez 

aspekty techniczne po finansowanie i ocenę jakości wykonania 

• LC-SC3-EE-4-2019-2020:    Upgrading    smartness    of    existing    

buildings    through innovations for legacy equipment (IA) 

Innowacyjne technologie, interakcja z użytkownikami,  

modele biznesowe, rozwiązania technologiczne,  

demonstracje 

 



Efektywność energetyczna 

• LC-SC3-EE-6-2018-2019: Business case for industrial waste 

heat/cold recovery (IA, CSA) 

Efektywne kosztowo sposoby odzyskiwania ciepła/chłodu w 

przemyśle 

• LC-SC3-EE-8-2018-2019: Capacity building programmes to 

support implementation of energy audits (CSA) 

Audyty energetyczne w dużych firmach, wsparcie schematów 

audytowych dla MŚP, opracowanie schematów szkoleniowych 
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NABÓR: 12.03.2019 – 3.09.2019 

 
• LC-SC3-EE-13-2018-2019: Enabling next-generation of smart energy 

services valorising energy efficiency and flexibility at demand-side 
as energy resource (CSA, IA) 

Modele biznesowe nowych usług 
 

 



Efektywność energetyczna 
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NABÓR: 12.03.2019 – 3.09.2019 

 
• LC-SC3-EE-9-2018-2019: Innovative financing for energy 

efficiency investments (CSA) 

Innowacyjne schematy finansowania inwestycji w efektywność 

energetyczną, replikacyjność 

• LC-SC3-EE-10-2018-2019: Mainstreaming energy efficiency 

finance (CSA) 

Finansowe i pozafinanswoe zyski efektywności energetycznej,  

• LC-SC3-EE-11-2018-2019: Aggregation - Project Development 

Assistance (CSA) 

Budowanie technologicznej, prawnej i ekonomicznej wiedzy 

niezbędnej do uruchomienia dużych inwestycji w efektywność 

energetyczną 

 

 



Efektywność energetyczna 
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NABÓR: 12.03.2019 – 3.09.2019 

 
• LC-SC3-EE-14-2018-2019: Socio-economic research 

conceptualizing and modelling energy efficiency and energy 
demand (RIA) 

• Realna wartość i wpływ efektywność energetycznej wciąż nie dość 
poznany 

• LC-SC3-EE-16-2018-2019: Supporting public authorities to 
implement the Energy Union (CSA) 

• Wsparcie jednostek publicznych we wdrażaniu unii energetycznej 

• LC-SC3-EE-18-2019:  Bioclimatic  approaches  for  improving  
energy  performance  in buildings in Africa and Europe  

• Dostępne kosztowo i wydajne energetycznie konstrukcje 
dostosowane do warunków klimatycznych 

 



Efektywność energetyczna 
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NABÓR: 12.03.2019 – 3.09.2019 

 
• LC-SC3-EE-3-2019-2020:   Stimulating   demand   for   sustainable   

energy   skills   in   the construction sector 

Podnoszenie świadomości, legislacja, inicjatywy łączące edukację z 

jakością konstrukcji  

 
• LC-SC3-EE-5-2018-2019: Next-generation of Energy 

Performance Assessment and Certification (CSA, IA) 

Certyfikacja i ocena efektywności energetycznej zgodnie z 

unijnymi standardami 



Odnawialne źródła energii 

• LC-SC3-RES-15-2019:  Increase the competitiveness of the EU PV 

manufacturing industry 

Innowacyjne produkty i technologie, linie pilotażowe, optymalizacja 

łańcucha wartości 

 

NABÓR: 05.09.2018 – 11.12.2018 

 

• LC-SC3-RES-17-2019: Demonstration of solutions based on renewable 

sources that provide flexibility to the energy system 

 Do wyboru energia wodna, CSP lub bioenenergia 

• LC-SC3-RES-24-2019:  Boosting pre-commercial production of 

advanced aviation biofuels 

 Biopaliwa spełniające standardy komercyjnych linii lotniczych 

• LC-SC3-RES-30-2019: Demonstration of plug and play 

solutions for renewable off-grid electricity  

 Demonstracja rozwiązań do pozasieciowego 

 wytwarzania elektryczności z OZE 



Odnawialne źródła energii 

• LC-SC3-RES-8-2019:  Combining Renewable 

Technologies for a Renewable District Heating 

and/or Cooling System  

Efektywne kosztowo rozwiązania, min. 50% udział OZE, 

zaangażowanie operatorów i użytkowników końcowych. 

• LC-SC3-RES-28-2018-2019-2020: Market Uptake 

support 

Sposoby na przezwyciężanie tych barier ekonomicznych, 

prawnych, społecznych przy wprowadzaniu OZE na rynek. 

Rozwiązania ułatwiające w przyszłości OZE dostęp do 

rynku (modele, schematy ubezpieczeniowe, wymiana 

dobrych praktyk, innowacyjne mechanizmy finansowania, 

itp.) 
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NABÓR: 05.09.2018 – 11.12.2018 

 



Odnawialne źródła energii 

• LC-SC3-RES-23-2019:  Development of next generation biofuel 

and alternative renewable fuel technologies for aviation and 

shipping 

Redukcja kosztów, paliwa z surowców nieżywnościowych, z odpadów 

 

NABÓR: 07.05.2019 – 27.09.2019 

 

• LC-SC3-RES-16-2019: Development of solutions based on renewable 

sources that provide flexibility to the energy system 

Do wyboru energia wodna, bioenenergia, virtual power plant 

• LC-SC3-RES-7-2019: Solar Energy in Industrial Processes 

Wykorzystanie energii słonecznej w przemyśle 



Inteligentna i czysta energia dla konsumentów 

• EC-1-2018-2019: The role of consumers in changing the 

market through informed decision and collective actions 

• motywacja konsumentów do zmian w zakresie 

ogrzewania/chłodzenia na bardziej efektywne 

systemy 

• EC-2-2018-2019: Mitigating household energy poverty  

• Zmiany zachowań konsumentów,  

• schematy wsparcia finansowego i pozafinansowego,  

• Lepsze rozumienie rodzajów ubóstwa 

energetycznego i potrzeb takich konsumentów 
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NABÓR: 12.03.2019 – 3.09.2019 

 



Inteligentny system energetyczny 

• LC-SC3-ES-1-2019: Flexibility and retail market options for the 
distribution grid 

Zintegrowane rozwiązania umożliwiające dobrą pracę sieci z 
dużym udziałem OZE, duży potencjał replikacyjny 

• LC-SC3-ES-2-2019: Solutions for increased regional cross-border 
cooperation in the transmission grid  

Ułatwienie współpracy transgranicznej, wspólne usługi sieciowe, 
demonstracja w skali regionalnej,  

• LC-SC3-ES-6-2019: Research on advanced tools and technological 
development  

 Zaawansowane narzędzia do modelowania i planowania sieci, a 
 także rozwój technologii magazynowania energii 

• LC-SC3-ES-8-2019: European Islands Facility - Unlock financing for 
energy transitions and supporting islands to develop investment 
concepts 

 Uruchomienie systemu wsparcia dla wysp 
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NABÓR: 5.09.2018 – 5.02.2019 

 



Smart cities 
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LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020: Smart Cities and Communities  

• Wyzwanie – redukcja emisji, adaptacja do zmian klimatu, realizacje 
celów SET Planu  energetyczna transformacja miast 

 
• Cel: Positive Energy Districts 
• Lighhthouse cities – miasta przykłady 

(2) i followers cities (min. 5) – miasta 

naśladowcy 

• zespół budynków aktywnie 

zarządzających energią z dodatnim 

rocznym bilansem energetycznym 

• Budynki nowe, stare, po renowacji… 

• Integracja także elektromobilności 

NABÓR 5.09.2018 – 5.02.2019 



Zero emisji ze źródeł węglowych 

• LC-SC3-NZE-4-2019:  Integrated  solutions  for  flexible  operation  

of  fossil  fuel  power plants through power-to-X-to-power and/or 

energy storage  

• Pilotażowa demonstracja, elastyczne działanie konwencjonalnych 

elektrowni, magazynowanie energii 

• LC-SC3-NZE-5-2019-2020: Low carbon industrial production 

using CCUS 

• Wychwyt CO2 w instalacjach przemysłowych, aspekty techniczne, 

finansowe, bezpieczeństwa itp., współpraca międzynarodowa – w 

tym Chiny 
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NABÓR: 07.05.2019 – 27.08.2019 

 



Inne - przekrojowe 

• LC-CC-1-2018-2019-2020: Social Science and Humanities (SSH) 

aspects of the Clean-Energy Transition 

• Lepsze zrozumienie aspektów społecznych, ekonomicznych 

 

• LC-SC3-CC-3-2019: Support  for  the  opening  of  low-carbon  

energy  research  databases in Europe 

• Ułatwienie dostępu do danych, łączenie danych z różnych 

dyscyplin, koordynacja baz 
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NABÓR: 07.05.2019 – 27.08.2019 

 



Energia w innych częściach HORYZONT2020 

• User centric charging infrastructure  

Transport 

• Cybersecurity in the Electrical Power and Energy System (EPES): an 
armour against cyber and privacy attacks and data breaches 

Bezpieczeństwo 

• Interoperable and smart homes and grids 

• Big data solutions for energy 

Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) 

 

i inne… 
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Poszukiwanie partnerów do projektu 
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http://www.partnersearch.c-

energy2020.eu 
http://ec.europa.eu/research/participant

s/portal/desktop/en/opportunities/h2020

/topics 

https://cordis.europa.eu/home_pl.html 

http://www.partnersearch.c-energy2020.eu/
http://www.partnersearch.c-energy2020.eu/
http://www.partnersearch.c-energy2020.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics
https://cordis.europa.eu/home_pl.html


Na wynos 
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• Współpraca międzynarodowa 

• Innowacje 

• Czysta, tania energia dla każdego 

 

HORYZONT2020 jest dla mnie! 

 

 

1. Poczytaj tematy 

2. Skontaktuj się z KPK lub RPK 



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY  

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  
 

 

dr Maria Śmietanka 

kom. +48 502 052 239 
maria.smietanka@kpk.gov.pl 

 

 

mailto:maria.smietanka@kpk.gov.pl
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
https://twitter.com/kpk_pl

