
20 stycznia 2020
Warszawa

Energia w Horyzont 2020, LIFE i 

Horyzont Europa – czyli dlaczego 

organizujemy wspólne wydarzenie? 

dr Maria Śmietanka

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

www.kpk.gov.pl

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



Wspieramy polskich liderów badań i innowacji w skutecznym aplikowaniu 
o środki w europejskich programach badawczych i innowacyjnych.

Pełnimy funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego do programu Horyzont 
2020, Euratom Fission, IMI2 oraz koordynujemy polską sieć Euraxess jako

jednostka wyłoniona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w drodze konkursu. 

KIM JESTEŚMY?

Nasz zespół to eksperci z unikatową wiedzą popartą 
wieloletnim praktycznym doświadczeniem w 

badawczych i innowacyjnych programach 
europejskich (ponad 100 zrealizowanych projektów).



Fundusze unijne

Zarządzane centralnie

Programy Ramowe to główne narzędzia 
finansowania badań i innowacji w Unii 

Europejskiej

• Horyzont 2020 (badania naukowe 
i innowacje, około 80 mld euro),

• COSME (inwestycje małych i średnich 
firm 2,3 mld euro),

• LIFE (zagadnienia środowiskowe, 
około 3,4 mld euro),

• ERASMUS+ (zagraniczne studia, staże 
i wolontariat, około 14,7 mld euro),

• …

Zarządzanie jest dzielone między 
UE i państwa członkowskie

Komisja powierza państwom 
członkowskim wdrażanie programów na 

szczeblu krajowym. Państwa 
członkowskie przydzielają te fundusze 

odbiorcom końcowym.

Fundusze strukturalne i inwestycyjne
– Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego (EFRR)
– Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
– Fundusz Spójności
– …

Pula środków dla 
Polski

Konkurujemy z innymi 
państwami



Horyzont 2020

LIFE

Horyzont Europa

2020 / 2021

Część tematyki dotyczącej transformacji energetycznej



DOSKONAŁA

BAZA NAUKOWA
WIODĄCA POZYCJA     

W PRZEMYŚLE

WYZWANIA SPOŁECZNE

Zdrowie, zmiany demograficzne      

i dobrostan

Bezpieczeństwo żywnościowe

Bezpieczna, czysta i efektywna 

energia

Inteligentny, ekologiczny                  

i zintegrowany transport 

Działania w dziedzinie klimatu, 

środowisko

Europa w zmieniającym się świecie

Bezpieczne społeczeństwa

Wiodąca pozycja w zakresie 

technologii wspomagających           

i przemysłowych

Dostęp do finansowania ryzyka

Innowacje MŚP

Europejska Rada ds. Badań 

Naukowych (ERC)

Przyszłe i powstające technologie 

(FET)

Działania Marii Skłodowskiej-Curie

(MSCA)

Infrastruktura badawcza

Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa

Nauka z udziałem społeczeństw i dla społeczeństwa

Wspólne centrum 

badawcze (JRC)

Europejski Instytut Innowacji      

i Technologii (EIT)
EURATOM

Horyzont 2020



Kto może aplikować?

Konsorcja złożone z co najmniej 3 
partnerów z 3 różnych państw 
członkowskich UE i/lub państw 

stowarzyszonych)



Kto może brać udział?

PODMIOTY:

 Uczelnie

 Instytuty badawcze

 Jednostki publiczne

 Przedsiębiorstwa

 MŚP

 Stowarzyszenia

 Fundacje

 Organizacje międzynarodowe

KRAJE:

 Kraje członkowskie

Kraje stowarzyszone i 
kandydujące

Kraje trzecie słabiej rozwinięte

Kraje trzecie lepiej rozwinięte



Efektywność 
energetyczna

Odnawialne 
źródła energii

Energia dla 
konsumentów

Systemy 
energetyczne

Zero emisji z 
paliw kopalnych

Zagadnienia 
przekrojowe

Inteligentne 
miasta

Baterie

Bezpieczna, czysta i efektywna ENERGIA
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Efektywność 
energetyczna

Odnawialne 
źródła energii

Energia dla 
konsumentów

Zero emisji z 
paliw 

kopalnych

Zagadnienia 
przekrojowe

Baterie

Bezpieczna, czysta i efektywna ENERGIA

Jeszcze dostępne 
w 2020 roku



Nowy nabór w 2020 roku

„Green deal”



Polska w Horyzoncie 2020



A co po 2020?

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-
framework-programme_en

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en


Wizja



Horyzont Europa – wstępna struktura



Propozycja Komisji w sprawie 
budżetu: 100 mld EUR* (2021–2027)



Klastry w ramach filaru „Globalne wyzwania i 
europejska konkurencyjność przemysłowa” 
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Wzmacnianie synergii
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY 

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

dr Maria Śmietanka

+48 502 052 239

maria.smietanka@kpk.gov.pl

Aneta Maszewska

aneta.maszewska@kpk.gov.pl
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