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Key Enabling Technologies (KETs), czyli co?

Kluczowe Technologie Prorozwojowe to sześć technologii, które pozwolą

europejskiemu przemysłowi zachować konkurencyjność, zbudować przewagę

gospodarczą i wykorzystać nowe rynki.

Ponadto mają napędzać innowacje i wspierać przejście w kierunku inteligentnej

i czystej gospodarki.
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Gdzie szukać KET-Biotechnology?



Bezpośrednie hiperłącze do tematów ogłoszonych w ramach konkursu na 2019 rok

Gdzie znaleźć tematy KET-Biotechnology z opisami? 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-tr-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc


BIOTEC-02-2019: Boosting the efficiency of 
photosynthesis 
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Szacowany budżet: 6-8 mln EUR

Typ działania: Research and Innovation action (RIA)

Rodzaj tematu: dwuetapowy

Otwarcie naboru wniosków: 16 października 2018

Zamknięcie pierwszego etapu: 22 stycznia 2019 17:00:00 

Szczegółowy opis tematu: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/biotec-02-2019.html

Wnioski projektowe powinny obejmować co najmniej jedno z poniższych zagadnień:

• nowe narzędzia poprawiające działanie enzymów katalitycznych 

zaangażowanych w fotosyntezę;

• nowe narzędzia zwiększające tempo asymilacji węgla (CO2-fixation);

• zaprojektowanie enzymów* dla nowych szlaków asymilacji węgla (CO2-fixation);

Główny cel: uzyskanie zwiększonej wydajności fotosyntezy - co najmniej 10% 

w różnych warunkach środowiskowych.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/biotec-02-2019.html


CE-BIOTEC-05-2019: Microorganism communities for 
plastics bio-degradation 
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Budżet: 5 mln EUR

Typ działania: Research and Innovation action (RIA)

Rodzaj tematu: jednoetapowy

Otwarcie naboru wniosków: 16 października 2018

Zamknięcie pierwszego etapu: 5 marca 2019 17:00:00 

Szczegółowy opis tematu: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-biotec-05-2019.html

Główny cel: degradacja co najmniej 20% niebiodegradowalnych tworzyw 

sztucznych znajdujących się w mieszankach tworzyw sztucznych. 

Wnioski projektowe powinny:

• zaproponować nowe lub ulepszone enzymy* wykorzystując społeczności 

mikroorganizmów zdolne do rozkładania biodegradowalnych i (obecnie) 

niebiodegradowalnych tworzyw sztucznych;

• korzystać z multidyscyplinarnego podejścia opartego na biotechnologii;

• tworzyć produkty o wysokiej wartości i waloryzować mieszane plastiki;



zaprojektowanie enzymów / 

zaproponowanie ulepszonych enzymów
=  „engineered enzymes”

* 
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"The best way to predict the 
future is to create it." 

- Peter Drucker
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