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Aktywne kształtowanie Programów Ramowych -
Bezpieczeństwo

 GoP – Group of Personalities, 2003

 PASR – Preparatory Action on Security Research, 2004

 ESRAB – European Security Research Advisory Board, 2005

7 PR – wydzielony obszar tematyczny, 2007-2013

 ESRIF - European Security Research and Innovation Forum, 2007

 SAG – Security Advisory Group

 PC – Programme Committee (KE, MS)

 Horyzont Europa, Klaster 3 – Bezpieczeństwo Cywilne na rzecz 
Społeczeństwa, 2021 - 2027



Cele:

 Rozwój technologii i wiedzy w celu budowania zdolności 
niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa obywateli przed 
różnymi zagrożeniami

 Zapewnienie optymalnego i skoordynowanego wykorzystania 
dostępnych i rozwijających się technologii, 
z korzyścią dla bezpieczeństwa cywilnego w Europie

 Stymulowanie współpracy dostawców i użytkowników rozwiązań 
w zakresie bezpieczeństwa cywilnego

 Poprawa konkurencyjności europejskiego przemysłu związanego 
z bezpieczeństwem

 Zmniejszenie luk w prowadzeniu badań nad bezpieczeństwem 
w Europie



Civil Security for Society – Bezpieczeństwo Cywilne na rzecz Społeczeństwa
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FILAR II(2021-2027) 53,52 mld€

Rozwój kluczowych technologii i rozwiązań stanowiących podstawę polityki UE 
i celów zrównoważonego rozwoju

Filar II - Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa







Założenia Klastra 3
Komisja Europejska ustala program badań nad bezpieczeństwem w ramach
wieloletniego programowania. Programowanie opiera się na różnych wkładach
i opiniach, takich jak Komitet Programowy (który zatwierdza program),
priorytety polityczne, grupy doradcze.

Główny cel: powstanie innowacyjnych technologii

Pokonywanie wyzwań wynikających z utrzymujących się zagrożeń dla
bezpieczeństwa, w tym cyberprzestępczości oraz związanych z klęskami
żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka.

 Obszary interwencji:

• społeczeństwa odporne na klęski żywiołowe i katastrofy

• ochrona i bezpieczeństwo

• cyberbezpieczeństwo
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DESTINATIONS YEAR ACTIONS BUDGETS (M€)

IA RIA CSA PCP

1. Fight Against Crime & 
Terrorism

2021 8 4 56

2022 4 2 1 31

2. Border Managment 2021 3 1 1 30,5

2022 3 2 25

3. Resilient Infrastructure 2021 2 20

2022 1 1 11

4. Increased Cybersecurity 2021 4 67,5

2022 3 1 67,3

5. Disaster Resilience 2021 2 2 2 26

2022 6 3 46

6. Strengthened Security 
Researched & Innovation

2021 2 2 1 16

2022 1 3 9,5

6 Destinations (kierunki badawcze)



Call Ref Title Action Budget Projects TRL

HORIZON-CL3-2021-
FCT-01-01

Terrorism & other forms of serious crime
countered using travel intelligence

IA 5M 1 6-7

HORIZON-CL3-2021-
FCT-01-02

Lawful interception using new and emerging
technologies (5G & beyond, quantum 
computing and encryption)

RIA 5M 1 5-6

HORIZON-CL3-2021-
FCT-01-03

Disinformation and fake news are combated
and trust in the digital word is raised

IA 4M 1 6-7

HORIZON-CL3-2021-
FCT-01-04

Improved access to fighting crime and terrorism
research data

IA 7M 1 7-8

HORIZON-CL3-2021-
FCT-01-05

Modern biometrics used in forensic science and 
by police

IA 5M 1 6-7

HORIZON-CL3-2021-
FCT-01-06

Domestic and sexual violence are prevented
and combate (Option A: Domestic: Violence, 
Option B: Sexual Violence)

IA 3M 2 6-7

Destination 1: Fight against Crime and Terrorism



Call Ref Title Action Budget Projects TRL

HORIZON-CL3-2021-
FCT-01-07

Improved preparedness on attacs to public 
spaces

IA 3M 1 6-7

HORIZON-CL3-2021-
FCT-01-08

Fight against trafficking in cultural goods RIA 5M 1 5-6

HORIZON-CL3-2021-
FCT-01-09

Fight against organised environmental crime IA 5M 1 6-7

HORIZON-CL3-2021-
FCT-01-10

Fight against firearms traffickind IA 5M 1 6-7

HORIZON-CL3-2021-
FCT-01-11

Prevention of child sexual exploitation RIA 3M 1 TBC

HORIZON-CL3-2021-
FCT-01-12

Online identity theft is countered RIA 3M 1 5-6

Destination 1: Fight against Crime and Terrorism



 Nowoczesna analiza informacji dla organów policyjnych, umożliwiająca im
skuteczną walkę z przestępcami i terrorystami korzystającymi z nowych
technologii

 Ulepszona kryminalistyka i legalne gromadzenie dowodów, zwiększające
możliwości zatrzymywania przestępców i terrorystów oraz doprowadzania
ich do sądu

 Zwiększenie bezpieczeństwa obywateli przed terroryzmem, w tym
w przestrzeni publicznej

 Lepszy obraz wywiadowczy i lepsze zapobieganie, wykrywanie różnych form
przestępczości zorganizowanej

 Bardziej bezpieczna cyberprzestrzeń dla obywateli, zwłaszcza dzieci, dzięki
skutecznemu zapobieganiu, wykrywaniu i ochronie przed cyber
zagrożeniami.

Impact



Call Ref Title Action Budget Projects TRL

HORIZON-CL3-
2021-BM-01-01

Enhanced security and management of 
borders, maritime environment, activities
and transport, by increased
surveillancecapability, including high 
altitude, long endurance aerial support

IA 7M 1 7-8

HORIZON-CL3-
2021-BM-01-02

Increased safety, security, performance 
of the European Border and Coast Guard
and of European customs authorities

CSA 2,5M 1 N/A

HORIZON-CL3-
2021-BM-01-03

Improved border checks for travel
facilitation across external borders and 
improved experiences for both
passengers and border authorities’ staff

IA 8M 2 7-8

HORIZON-CL3-
2021-BM-01-04

Advanced detection of threats and illicit
goods in postal and express courier flows

RIA 8M 2 4-6

HORIZON-CL3-
2021-BM-01-05

Advance detection of concealed objects
on, and within the body of persons

IA 5M 1 7-8

Destination 2: Border Management



 Poprawa bezpieczeństwa granic lądowych i powietrznych UE, a także granic morskich

i środowiska morskiego, infrastruktury i działań, przed wypadkami, klęskami

żywiołowymi i wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa, takimi jak nielegalny handel,

piractwo i potencjalne ataki terrorystyczne, zagrożenia cybernetyczne i hybrydowe

 Utrzymanie bezpieczeństwa i monitorowanie ruchu podczas przekraczania granic dla

podróżnych na zewnętrznych granicach UE: powietrznych, lądowych i morskich

 Wspieranie przestrzeni Schengen

 Ograniczanie nielegalnego przepływu osób i towarów przez te granice oraz ochrona

podstawowych praw podróżnych

 Poprawa bezpieczeństwa celnego i łańcucha dostaw dzięki lepszemu zapobieganiu,

wykrywaniu, powstrzymywaniu i zwalczaniu nielegalnych działań związanych

z przepływem towarów przez zewnętrzne przejścia graniczne UE i przez łańcuch

dostaw, minimalizując zakłócenia w przepływach handlowych

Impact



Call Ref Title Action Budget Projects TRL

HORIZON-CL3-
2021-INFRA-01-01

European Infrastructure and their
autonomy safeguarded against systemic
risks

IA 10M 1 6-7

HORIZON-CL3-
2021-INFRA-01-02

Ensured infrastructure resilience in case
of Pandemics

IA 10M 1 6-7

Destination 3: Resilient Infrastructure



 Zapewnienie odporności wielkoskalowych, wzajemnie połączonych

systemów infrastruktur w przypadku ataków, pandemii lub klęsk

żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka

 Zmodernizowane systemy ochrony infrastruktury umożliwiają szybką,

skuteczną, bezpieczną i pewną reakcję na zagrożenia i wyzwania, a także

lepszą ocenę ryzyka zapewniającą odporność i strategiczną autonomię

europejskich infrastruktur

 Odporne i bezpieczne inteligentne miasta, chronione dzięki wiedzy

uzyskanej z ochrony infrastruktury krytycznej i systemów, które

charakteryzują się rosnącą złożonością

Impact



Call Ref Title Action Budget Projects TRL

HORIZON-CL3-
2021-CS-01-01

Dynamic business continuity and recovery
methodologies based on models and 
prediction for multi-level Cybersecurity

RIA 3-5M 5 4

HORIZON-CL3-
2021-CS-01-02

Improved security in open-source and 
open-specification hardware for 
connected devices

RIA 3-5M 4 4

HORIZON-CL3-
2021-CS-01-03

AI for cybersecurity reinforcement RIA 3-4M 3 4

HORIZON-CL3-
2021-FCT-01-04

Scalable privacy-preserving technologies
for cross-border federated computation
in Europe involving personal data

RIA 3-5M 4 4

Destination 4: Increased Cybersecurity



 Wzmocnione zdolności UE w zakresie cyberbezpieczeństwa

i suwerenność Unii Europejskiej w zakresie technologii cyfrowych

 Bardziej odporne infrastruktury, systemy i procesy cyfrowe

 Zwiększone bezpieczeństwo oprogramowania, sprzętu i łańcucha dostaw

 Zabezpieczone przełomowe technologie

 Inteligentne i wymierne zapewnienie bezpieczeństwa i certyfikacja

wspólne w całej UE

 Większa świadomość, wspólne zarządzanie i kultura

cyberbezpieczeństwa

Impact



Call Ref Title Action Budget Projects TRL

HORIZON-CL3-2021-
DRS-01-01

Improved understanding of risk exposure and 
its public awareness in areas exposed to multi-
hazards

RIA 5M 1 TBC

HORIZON-CL3-2021-
DRS-01-02

Integrated Disaster Risk Reduction for extreme
climate events: from early warning systems to 
long term adaptation and resilience building

IA 6M 1 TBC

HORIZON-CL3-2021-
DRS-01-03

Enhanced assesment of disaster risks, adaptive
capabilities and scenario building based on 
available historical data and projections

RIA 5M 1 TBC

HORIZON-CL3-2021-
DRS-01-04

Developing a European partnership to 
coordinate R&I efforts on risk management of 
climate-related disasters

CSA 2M 1 N/A

HORIZON-CL3-2021-
DRS-01-05

Developing a prioritization mechanism for 
research programming in standardisation
related to natural hazards and/or CBRN-E 
sectors

CSA 2M 1 N/A

HORIZON-CL3-2021-
DRS-01-06

Fast deployed mobile laboratories to enhance
situational awareness for pandemics and 
emerging infectious diseases

IA 6M 1 6-8

Destination 5: Disaster Resilient Society



 Lepsze zrozumienie oraz świadomość zagrożeń związanych z klęskami

żywiołowymi wśród obywateli, zwiększając w ten sposób odporność

społeczeństwa europejskiego.

 Bardziej efektywna międzysektorowa, międzydyscyplinarna,

transgraniczna koordynacja cyklu zarządzania ryzykiem związanym

z klęskami żywiołowymi (od zapobiegania, gotowości do łagodzenia

skutków, reagowania i naprawy) na poziomie międzynarodowym

i lokalnym.

 Zwiększona wymiana wiedzy/informacji i koordynacja w zakresie

normalizacji w obszarze zarządzania kryzysowego i CBRN-E.

Impact



Call Ref Title Action Budget Projects TRL

HORIZON-CL3-
2021-SSRI-01-01

A maturity assesment framework for 
security technologies

RIA 1,5M 1 TBC

HORIZON-CL3-
2021-SSRI-01-02

Knowledge Networks for Security 
Research and Innovation (Option A: 
Border Security, Option B: Critical 
Infrastructure Protection)

CSA 2M 2 N/A

HORIZON-CL3-
2021-SSRI-01-03

National Contact points (NCPs) in the field
of security and cybersecurity

CSA 2,5M 1 N/A

HORIZON-CL3-
2021-SSRI-01-04

Demand-led innovation for situation
awareness in civil protection

PCP 6M 1 6-8

HORIZON-CL3-
2021-SSRI-01-05

Societal Impact assesment and impact
creation transdisciplinary methods for 
security research technologies driven by 
active civil society engagement

RIA 2M 1 TBC

Destination 6: Strengthened Security R&I



 Bardziej efektywny i skuteczny, oparty na dowodach rozwój zdolności UE

w zakresie bezpieczeństwa cywilnego, oparty na silniejszym, bardziej

systematycznym i wymagającym analizy cyklu badań i innowacji

w dziedzinie bezpieczeństwa

 Zwiększona industrializacja, komercjalizacja, przyjmowanie i wdrażanie

pozytywnych wyników badań nad bezpieczeństwem wzmacnia

konkurencyjność i odporność technologii bezpieczeństwa UE i bazy

przemysłowej oraz zabezpiecza bezpieczeństwo dostaw produktów UE

w krytycznych obszarach bezpieczeństwa

 Wiedza umożliwiająca badania i innowacje w kwestiach przekrojowych

zmniejszają uprzedzenia specyficzne dla sektora

i przełamują tzw. silosy tematyczne, które utrudniają rozprzestrzenianie

się wspólnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa

Impact



Synergie Klastra 3
 Integrated Border Management Fund (IBMF), consisting of the Border Management and Visa

Instrument (BMVI) and the Customs Control Equipment Instrument – fundusz zintegrowanego

zarządzania granicami, na potrzeby straży granicznej.

 Internal Security Fund (ISF) – na potrzeby organów ścigania.

 Digital Europe Programme – możliwości w zakresie cyberbezpieczeństwa i cyfrowych 
możliwości organów ścigania.

 Cohesion policy, through the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion

Fund (Polityka spójności za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

(EFRR) i Funduszu Spójności) – w szczególności zapobieganie zagrożeniom związanym

z klęskami żywiołowymi, dostosowywanie się do zmian klimatycznych, ochrona przestrzeni

publicznych i obiektów użyteczności publicznej (w tym energii, transportu) i bezpieczeństwa

cybernetycznego, a także współpraca międzyregionalna w tych kwestiach.

 Chociaż działania w ramach programu „Horyzont Europa” powinny skupiać się wyłącznie na

zastosowaniach cywilnych, należy dążyć do synergii z działaniami finansowanymi z badań nad

obronnością w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego, unikając jednocześnie

podwójnego zastosowania.



Założenia konkursowe:

 Realizowane przez międzynarodowe konsorcja (wszystkie 
dokumenty w języku angielskim)

 Jeden konkurs rocznie

 Procedura składania wniosków - wyłącznie jednoetapowa

 Ogłoszenie konkursów 2021 – kwiecień/maj br.
(https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/home)

 Otwarte dla wszystkich zainteresowanych instytucji



 Wnioski projektowe muszą mieścić się w zakresie tematu programu 
pracy

 Należy wykazać, w jaki sposób projekt może przyczynić się do 
osiągnięcia wyników i skutków opisanych w programie prac



Podmioty publiczne i prywatne

Uczelnie

 Instytuty B+R

 Przemysł – także MŚP

Administracja, Samorządy

Wszystkie podmioty posiadające osobowość prawną

Kto może uczestniczyć w PR HE



Pomysł na europejski projekt badawczy

Czy
1. potrafię swobodnie używać w mowie i piśmie języka 

angielskiego?
2. mam dobrą współpracę z partnerami z zagranicy, w tym z Unii 

Europejskiej?
3. moje badania mogą być wykorzystywane w Europie przy 

rozwiązywaniu globalnych problemów i dla zwiększenia 
konkurencyjności przemysłu europejskiego?

4. żeby uzyskać oczekiwane skutki, realizować badania 
interdyscyplinarne,  potrafię współpracować z ośrodkami/ 
naukowcami/przemysłem/odbiorcami w innych krajach?



Uczestnictwo UE28 w projektach obszaru Security



Dofinansowanie netto [mln €] UE28 w obszarze Security



Liczba koordynacji UE28 w obszarze Security



Dofinansowanie netto [mln €] koordynacji UE28 w obszarze Security



Uczestnictwo UE28 w projektach z konkursu H2020-SU-SEC-20



Dofinansowanie netto [mln €] UE28 w konkursie H2020-SU-SEC-20



Liczba koordynacji UE28 w konkursie H2020-SU-SEC-20



Dofinansowanie netto [mln €] koordynacji UE28
w konkursie H2020-SU-SEC-20



Top 10 Polskich organizacji uczestniczących w projektach 
w obszarze Security



Polskie organizacje koordynujące projekty w obszarze Security



Zaplanowane wydarzenia on-line:

maj/czerwiec br. Dzień Informacyjny i Spotkania Brokerskie
nt. Klastra 3 (tbc)

31 maja – 1 czerwca br. - konferencja SMI2G (Security
Mission Information and Innovation Group)

https://smi2g-event.b2match.io/

2022 r. Security Research Event (tbc)



Oficjalna inauguracja Horyzontu Europa, nowego programu UE w zakresie badań i
innowacji (2021-2027).

Wiadomości i aktualizacje dotyczące czerwcowego wydarzenia będą regularnie
udostępniane w mediach społecznościowych i oznaczane hasztagiem #RiDaysEU, a
także na stronie internetowej wydarzenia.

https://research-innovation-days.ec.europa.eu/


 Draft WP 2021-2022

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&
meetingId=23726

 Funding & Tender Opportunities

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/participant-register

 National Contact Points

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp

Więcej informacji





Dziękuję za uwagę!

Renata Rycerz
renata.rycerz@ncbr.gov.pl
kom. +48 508 101 124
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