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NMBP 2018-2020 - nowe elementy
Priorytety:
 Budowanie fundamentów dla przemysłu jutra
• Otwarte Huby Innowacji
 Transformacja przemysłu UE - znaczący wkład w digitalizację /
transformację, czwarta rewolucja przemysłowa
 Zrównoważony rozwój w przemyśle - znaczący wkład w
niskoemisyjną energetykę i przemysł, gospodarkę o obiegu
zamkniętym

 Współpraca międzynarodowa - wielostronna, dwustronna z
Chinami
 Widening:
• tematy szczególnie interesujące dla UE-13

Struktura NMBP w H2020
2018 – 2020 (1.6B€)
FOUNDATIONS FOR
TOMMOROW INDUSTRY

TRANSFORMING EU
INDUSTRY

INDUSTRY 2020 IN THE
CIRCULAR ECONOMY

395M€

525M€

665M€
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NMBP 2018-2020 - nowe elementy, cont.
 Większa otwartość
• Zmniejszenie liczby tematów (40-45%); skrócony opis topiku,
przy czym zakres projektów nie musi być szerszy
• Nacisk na otwarte innowacje: Otwarte Huby Innowacji,
zaangażowanie wszystkich potencjalnych użytkowników

 Tematy cPPP przekrojowe (kilka), odzwierciedlające
docelowe założenia map drogowych (TRL 7)

 finansowanie 50% dla partnerów „for profit” (pilotaż, sześć
tematów w programie cPPP, TRL 7)
 finansowanie ryczałtowe i dotacje kaskadowe (1 temat)

Transformacja Przemysłu EU

Fabryki Przyszłości (FOF)
Przekształcenie sektora wytwarzania, by stał się bardziej elastyczny, cyfrowy,
odpowiadający na oczekiwania rynku przy zmniejszonej energo- i
zasobochłonności (czwarta rewolucja przemysłowa)
Obszary aktywności:
• Nowe technologie wytwarzania
• Optymalizacja środowiska pracy
• Kreowanie zdolności do wytwarzania projektów kastomizowanych
• Zwiększanie elastyczności produkcji
• Produkcja zrównoważona o zwiększonej dokładności, efektywności i
niezawodności
Topic Title
DT-FOF-09-2020: Holistic energy-efficient factory management (IA)

Year
2020

Type
IA

Transformacja Przemysłu EU

Biotechnologia
Dostarczenie wartości dodanej dla zapewnienia znaczącego udziału w rynku
biotechnologii.
Wykorzystanie potencjału naukowego EU, działania na rzecz wzmocnienia bazy
badawczej oraz przekształcania wiedzy w materialne innowacje przemysłowe.
Ukierunkowane zarządzanie biotechnologiami dla wykorzystania ich pełnego
potencjału.

Obszary aktywności:
Wsparcie przemysłu EU poprzez rozwój najnowocześniejszych biotechnologii
(biotechnologia syntetyczna, reprogramowanie mikroorganizmów, „multiomics”)

Bioetchnologie na rzecz ochrony środowiska oraz przekształcenia procesów
przemysłowych na bardziej zrównoważone
Topic Title

Year

Type

CE-BIOTECH-04-2018:New biotechnologies for environmental remediation

2018

RIA

CE-BIOTECH-05-2019:Microorganism communities for plastics bio-degradation

2019

RIA

Przemysł zrównoważony

Zrównoważony Przemysł Procesowy (SPIRE)
Wspieranie innowacji w ośmiu sektorach przemysłu procesowego
Optymalizacja procesów przemysłowych w celu zmniejszenia zużycia energii
i zasobów oraz zminimalizowania strat
zapewnienie europejskiej wartości dodanej poprzez rozwijanie technologii na
rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i przeciwdziałaniu zmianom
klimatycznym
Obszary aktywności:
Wsparcie przemysłu EU na rzecz lepszej integracji działań przemysłowych
prowadzących do waloryzacji strumieni energii i surowców, wykorzystania
surowców przyjaznych dla środowiska oraz zwiększenia wydajności i
efektywności procesów, szczególnie bardzo energochłonnych.

INDUSTRIAL SUSTAINABILITY
SUSTAINABLE PROCESS INDUSTRY (SPIRE)

Topic Title
CE-SPIRE-02-2018: Processing of material feedstock using nonconventional energy sources
CE-SPIRE-03-2018: Energy and resource flexibility in highly energy
intensive industries

Year

Type

2018

IA

2018

IA 50%

CE-SPIRE-04-2019: Efficient integrated downstream processes
CE-SPIRE-05-2019: Adaptation to variable feedstock through
retrofitting
CE-SPIRE-06-2019: Digital technologies for improved performance in
cognitive production plants
CE-SPIRE-10-2018: Efficient recycling processes for plastic containing
materials

2019

IA

2019

IA 50%

2019

IA

2018

IA

INDUSTRIAL SUSTAINABILITY
SUSTAINABLE PROCESS INDUSTRY (SPIRE)

Topic Title

Year

Type

CE-SPIRE-01-2020: Industrial symbiosis (IA)
CE-SPIRE-07-2020: Recovery of industrial water, thermal energy and
substances contained therein (IA)
CE-SPIRE-08-2020: Improved industrial processing using novel hightemperatures resistant materials (RIA)

2020

IA

2020

IA

2020

RIA

CE-SPIRE-09-2020: Making the most of mineral waste, by-products and
recycled material as feed for high volume production (IA)
2020

IA

Przemysł zrównoważony

Kataliza w przemyśle
Działania na rzecz obniżania śladu węglowego przemysłu i całej gospodarki poprzez
wsparcie technologii umożliwiających stopniowe zastąpienie produktów
pochodzących z paliw kopalnych
Wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez opracowanie technologii
materiałowych przyjaznych środowisku

Obszary aktywności:
Opracowanie technologii bazujących na dwutlenku węgla (CO2) lub blokach C1
jako obiecujących, alternatywnych surowcach dla chemikaliów, materiałów i
paliw;
Rozwój nowych materiałów i struktur z wbudowanymi własnościami degradacji
Topic Title
CE-NMBPP-24-2018: Catalytic transformation of hydrocarbons
CE-NMBPP-25-2019: Photocatalytic synthesis
CE-NMBPP-26-2018: Smart plastic materials with intrinsic recycling
properties by design

Year

Type

2018
2019

RIA
RIA

2018

RIA

Przemysł zrównoważony

Materiały dla czystej energii
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 rozwiązań mobilnych
Stacjonarne technologie przechowywania energii
Materiały dla fotowoltaiki oraz innych, zrównoważonych technologii
pozyskiwania energii

INDUSTRIAL SUSTAINABILITY
CLEAN ENERGY THROUGH INNOVATIVE MATERIALS

Topic Title
LC-NMBP-27-2019: Strengthening EU materials technologies for non-automotive
battery storage

Year

Type

LC-NMBP-29-2019: Materials for non-battery based energy storage

2019 RIA

LC-NMBP-30-2018: Materials for future highly performant electrified vehicle
batteries

2018 RIA

LC-NMBP-32-2019: Smart materials, systems and structures for energy harvesting

2019 RIA

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

2020 IA

LC-NMBP-31-2020 Materials for offshore energy (IA)

2020 IA

2019 RIA

Przemysł zrównoważony

Dziedzictwo kulturowe

Innowacyjne rozwiązania dla ochrony i konserwacji dziedzictwa kulturowego

Topic Title

Year

Type

NMBP-33-2018: Innovative and affordable solutions for the preventive conservation
2018 IA
of cultural heritage

Przemysł zrównoważony

Budownictwo Efektywnie Energetycznie
Dalsze rozwijanie, demonstracja i wdrażanie przełomowych technologii dla
energooszczędnych budynków i zespołów budynków zgodnie z zaleceniami
UE.
Europejska wartość dodana będzie wynikiem dekarbonizacji zasobów
budowlanych UE oraz opracowania niedrogich i zintegrowanych rozwiązań
w zakresie magazynowania energii.
Obszary aktywności:
Integracja inteligentnych rozwiązań 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
ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS (EEB)
Topic Title
Year
LC-EEB-02-2018: Building Information modelling adapted to efficient
renovation
2018
LC-EEB-01-2019: Integration of energy smart materials in nonresidential buildings
2019

Type

LC-EEB-03-2019: New developments in plus energy houses
LC-EEB-04-2020:Industrialisation of building envelope for the
renovation market (IA)
LC-EEB-05-2019-20: Integrated storage systems for residential
buildings
LC-EEB-06-2018-20: ICT enabled, sustainable & affordable residential
building construction

2019
2020

IA
IA

2019-2020

IA

2018-2020

IA 50%

RIA
IA

2018 Deadlines
NMBP WP pre-published on the participant portal
LEIT NMBP – 3 calls – 2018-19 budgets

•FOUNDATIONS FOR TOMORROW’S INDUSTRY – 269 M€
•TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY – 340 M€
•INDUSTRIAL SUSTAINABILITY – 447 M€
Publication 27 October 2017
2018 Deadlines

•Two-stage topics: 23/01/18 and 28/06/18

•Single-stage topics: 22/02/18
•Lump sum funding pilot scheme topic: DT-NMBP-20-2018: 08/03/18
•EU-China flagship initiative on Biotechnology topic: CE-BIOTEC-04-2018: 25/04/1
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