
Horyzont Europa –
Klaster 5

Klimat, energia, 
mobilność

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



KLASTER 5: Kierunki badań i innowacji (destinations)

1) Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej

2) Międzysektorowe działania na rzecz klimatu
3) Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii
4) Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego wykorzystanie energii 
5) Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu
6) Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla pasażerów i 

towarów

+ kilkanaście partnerstw kandydatów
+ 4 misje HEU (w tym, 2 bezpośrednio i 2 pośrednio)

Planowany budżet:

15 mld EUR
Projekty typu:

RIA, IA, CSA



Klaster 5: 
Kierunek / destination 1
Nauki o klimacie i 
odpowiedzi na rzecz 
transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej 

dr Magdalena Głogowska

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



KIERUNEK 1: Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej (1/7)
 Zakładany cel: Przejście na neutralne pod względem klimatu i odporne

społeczeństwo i gospodarkę dzięki zaawansowanej nauce o klimacie, ścieżki
i reakcje na zmianę klimatu (łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do
niej) oraz przemiany behawioralne.

 Tematyka: Nauka o systemie Ziemi, ścieżki neutralności klimatycznej,
przystosowanie się do zmiany klimatu, w tym usługi w zakresie klimatu, nauka
społeczna na rzecz działań w dziedzinie klimatu, interakcje klimatyczno-
ekosystemowe

 17 tematów konkursowych

 Budżet przeznaczony na ten obszar w latach 2021-2022: 274 mln €

 Terminy składania wniosków (deadlines): 07.09.2021 oraz 
10.02.2022/27.09.2021

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


KIERUNEK 1: Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej (2/7)

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Konkurs 2021: Climate sciences and responses

Liczba tematów konkursowych: 9
Typy projektów: RIA (7), CSA (2)

Planowany budżet: 136 mln €

Planowany termin ogłoszenia konkursu: maj 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: wrzesień 2021 r.

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


KIERUNEK 1: Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej (3/7)

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Nauki o klimacie

• HORIZON-CL5-2021-D1-01-01: Improved understanding of greenhouse gas 
fluxes and radiative forcers, including carbon dioxide removal technologies
(RIA, €24 mln|€8 mln)

• HORIZON-CL5-2021-D1-01-02: Modelling the role of the circular economy 
for climate change mitigation (RIA, €15 mln|€5 mln)

• HORIZON-CL5-2021-D1-01-03: Maximising the impact and synergy of 
European climate change research and innovation (CSA, €8 mln|€3-5 mln)

• HORIZON-CL5-2021-D1-01-04: Enhanced integrated assessment in pursuit 
of global climate goals (RIA, €15 mln|€5 mln)

• HORIZON-CL5-2021-D1-01-05: Better understanding of the interactions 
between climate change impacts and risks, mitigation and adaptation 
options (RIA, €20 mln|€6-7 mln)

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


KIERUNEK 1: Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej (4/7)

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Nauki o klimacie

• HORIZON-CL5-2021-D1-01-06: Supporting and standardising climate 
services (CSA, €10 mln|€10 mln)

• HORIZON-CL5-2021-D1-01-07: Improved economic methods for decision-
making on climate and environmental policies (RIA, €6 mln|€3 mln)

• HORIZON-CL5-2021-D1-01-08: Restoration of natural wetlands, peatlands 
and floodplains as a strategy for fast mitigation benefits; pathways, trade-
offs and co-benefits (RIA, €20 mln|€6-7 mln)

• HORIZON-CL5-2021-D1-01-09: The contribution of forest management to 
climate action: pathways, trade-offs and co-benefits (RIA, €18 mln|€6 mln)

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Przykładowy temat

HORIZON-CL5-2021-D1-01-02: Modelling the role of the circular economy for climate 
change mitigation

Typ projektu: RIA Budżet projektu: 5 mln €                      Na temat: 15 mln €
Oczekiwane rezultaty:  

 Udoskonalenie istniejących europejskich i/lub globalnych modeli łagodzenia zmiany 
klimatu poprzez lepszą reprezentację podstawowych przemysłowych łańcuchów wartości 
oraz potencjalnych technologii łagodzenia zmiany klimatu, w tym wpływu gospodarki o 
obiegu zamkniętym.

 Poprawa kwantyfikacji wpływu i potencjału gospodarki o obiegu zamkniętym w 
łagodzeniu zmiany klimatu.

 Wspieranie włączenia gospodarki o obiegu zamkniętym do działań w dziedzinie klimatu, 
polityk i ich bazy dowodowej, w tym czynników zewnętrznych.

 Wspieranie integracji redukcji /łagodzenia emisji gazów cieplarnianych z kryteriami 
gospodarki o obiegu zamkniętym.

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

KIERUNEK 1: Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej 5/7)

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


KIERUNEK 1: Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej (6/7)

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Konkurs 2021/2022: HORIZON-CL5-2022-D1-01-two-stage
Climate sciences and responses

Liczba tematów konkursowych: 3
Typy projektów: RIA (3)

Planowany budżet: 51 mln EUR

Planowany termin ogłoszenia konkursu: październik 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: luty 2022 r. (I etap), 
wrzesień 2022 (II etap) 

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


KIERUNEK 1: Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej (7/7)

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Konkurs 2021/2022: HORIZON-CL5-2022-D1-02
Climate sciences and responses

Liczba tematów konkursowych: 5
Typy projektów: RIA (5)

Planowany budżet: 87 mln EUR

Planowany termin ogłoszenia konkursu: październik 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: luty 2022 r. 

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa

ncbr.gov.pl

dr Magdalena Głogowska
Tel: +48 728518488
magdalena.glogowska@ncbr.gov.pl

dr Maria Śmietanka
Tel: +48 502052239
maria.smietanka@ncbr.gov.pl

Zespół HEU Klaster 5:

Aneta Maszewska
Tel: +48 508101008
aneta.maszewska@ncbr.gov.pl

Zbigniew Turek
Tel: +48 502052241
zbigniew.turek@ncbr.gov.pl

mailto:Magdalena.glogowska@ncbr.gov.pl
mailto:maria.smietanka@ncbr.gov.pl
mailto:Aneta.maszewska@ncbr.gov.pl
mailto:Zbigniew.turek@ncbr.gov.pl


KLASTER 5: Kierunki badań i innowacji (destinations)

1) Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej

2) Międzysektorowe działania na rzecz klimatu
3) Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii
4) Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego wykorzystanie energii 
5) Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu
6) Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla pasażerów i 

towarów

+ kilkanaście partnerstw kandydatów
+ 4 misje HEU (w tym, 2 bezpośrednio i 2 pośrednio)

Planowany budżet:

15 mld EUR
Projekty typu:

RIA, IA, CSA



Klaster 5: 
Kierunek / Destination 2
Międzysektorowe działania 
na rzecz klimatu

Aneta Maszewska

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



Kierunek 2 (Destination) – Międzysektorowe działania na rzecz 
klimatu 

 Zakładany cel: Czyste i zrównoważone przejście sektorów energii i
transportu w kierunku neutralności klimatycznej, ułatwione dzięki
innowacyjnym rozwiązaniom przekrojowym

 Tematyka: baterie, wodór, społeczności i miasta, przełomowe
technologie na wczesnym etapie rozwoju oraz zaangażowanie obywateli

 27 tematów konkursowych

 Budżet przeznaczony na ten obszar w latach 2021-2022: 387,50 mln €

 2 terminy składania wniosków (deadlines): 19.10.2021 i 06.09.2022

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Kierunek 2 (Destination) – Międzysektorowe działania na rzecz klimatu 

 Wprowadzenie mobilności bezemisyjnej i działań służących magazynowaniu energii
odnawialnej - stworzenie dynamicznego, odpowiedzialnego i zrównoważonego rynku

 Działania komplementarne do działań w ramach Partnerstwa “Towards a competitive
European industrial battery value chain for stationary applications and e-mobility”

 Oczekiwane rezultaty:

- Wygenerowanie nowej wiedzy i nowych technologii w zakresie materiałów
wykorzystywanych w bateriach, ogniw, produkcji, recyklingu

- przyspieszony rozwój innowacyjnego, konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu
zajmującego się produkcją baterii w Europie

- Demonstracja wykorzystania baterii w stacjonarnych magazynach energii oraz w
pojazdach / statkach / statkach powietrznych (we współpracy z innymi partnerstwami);

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

A competitive and sustainable European battery value chain

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Konkurs 2021:

Liczba tematów konkursowych: 7
Typy projektów: RIA (6), CSA (1)
Planowany budżet: 154 mln €

Planowany termin ogłoszenia konkursu: kwiecień/maj 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 19.10.2021 r.

A competitive and sustainable European battery value chain

Kierunek 2 (Destination) – Międzysektorowe działania na rzecz klimatu 

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Konkurs 2021:

 HORIZON-CL5-2021-D2-01-01: Sustainable processing, refining and recycling of raw 
materials (Batteries Partnership) ; RIA; Budżet projektu: 6-7 mln €

 HORIZON-CL5-2021-D2-01-02: Advanced high-performance Generation 3b (high capacity 
/ high voltage) Li-ion batteries supporting electro mobility and other applications
(Batteries Partnership); RIA; Budżet projektu: 6-8 mln €

 HORIZON-CL5-2021-D2-01-03: Advanced high-performance Generation 4a, 4b (solid-
state) Li-ion batteries supporting electro mobility and other applications (Batteries 
Partnership); RIA; Budżet projektu: 8-9 mln €

 HORIZON-CL5-2021-D2-01-04: Environmentally sustainable processing techniques 
applied to large scale electrode and cell component manufacturing for Li ion batteries
(Batteries Partnership); RIA; Budżet projektu: 5 mln €

A competitive and sustainable European battery value chain

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Konkurs 2021:

 HORIZON-CL5-2021-D2-01-05: Manufacturing technology development for solid-state 
batteries (SSB, Generations 4a - 4b batteries) (Batteries Partnership); RIA; Budżet 
projektu: 6-7 mln €

 HORIZON-CL5-2021-D2-01-06: Sustainable, safe and efficient recycling processes 
(Batteries Partnership) ; RIA; Budżet projektu: 9-10 mln €

 HORIZON-CL5-2021-D2-01-07: Support for establishment of R&I ecosystem, developing 
strategic forward-looking orientations to ensure future skills development, knowledge 
and technological leadership for accelerated disruptive technology exploration and 
uptake (Batteries Partnership); CSA; Budżet projektu: 3 mln €

A competitive and sustainable European battery value chain

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Przykładowy temat 

HORIZON-CL5-2021-D2-01-01 Sustainable processing, refining and recycling of raw 
materials (Batteries Partnership)

Typ projektu: RIA Budżet projektu: 6-7 mln €                      Na temat: 21 mln €

Wymagany poziom TRL: 4-5    

Oczekiwany rezultat:

 zmniejszenie zależności Europy od importowanych chemikaliów i surowców 
stosowanych w bateriach. Powstanie nowych możliwości biznesowych i miejsc pracy

 Opracowanie innowacyjnych, opłacalnych i bezpiecznych technologii ekstrakcji,
materiałów takich jak nikiel, kobalt i lit z surowców wtórnych (nowatorskie metody
sortowania; rozdrabniania; zmniejszenie zużycia wody w przetwarzaniu i rafinacji litu)

 Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, zwiększenie efektywności energetycznej oraz
bardziej efektywne wykorzystanie zasobów

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Komisję 
Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


 Tematy koncentrują się na przełomowych technologiach, które mogą umożliwić 
transformację klimatyczną

 Ważny element wniosków: ocena wpływu na środowisko, skutki społeczne i
gospodarcze, uwzględnienie ewentualnych potrzeb regulacyjnych, a także działania
wspierające tworzenie łańcuchów wartości i tworzenie nowych ekosystemów

 Oczekiwane rezultaty:

- Pojawienie się przełomowych technologii umożliwiających powstanie zerowej emisji
gazów cieplarnianych i ujemnych emisji w energetyce i transporcie;

- Opracowanie technologii o wysokim ryzyku / wysokiej rentowności, tak aby umożliwić
przejście na gospodarkę europejską neutralną pod względem emisji gazów
cieplarnianych;

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Emerging breakthrough technologies and climate solutions

Kierunek 2 (Destination) – Międzysektorowe działania na rzecz klimatu 

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Konkurs 2021:

Liczba tematów konkursowych: 4
Typy projektów: RIA (4)
Planowany budżet: 65 mln €

Planowany termin ogłoszenia konkursu: kwiecień/maj 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 19.10.2021 r.

Emerging breakthrough technologies and climate solutions

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


 HORIZON-CL5-2021-D2-01-08: Emerging technologies for a climate neutral Europe,

RIA; budżet projektu: 2,5 mln €

 HORIZON-CL5-2021-D2-01-09: Methane cracking to usable hydrogen and carbon, RIA;

budżet projektu: 2 - 3 mln €

 HORIZON-CL5-2021-D2-01-10: Technologies for non- CO2 greenhouse gases removal,

RIA; budżet projektu: 2 - 3 mln €

 HORIZON-CL5-2021-D2-01-11: Direct atmospheric carbon capture and conversion, RIA;

budżet projektu: 2 - 3 mln €

Konkurs 2021:

Emerging breakthrough technologies and climate solutions



Przykładowy temat

HORIZON-CL5-2021-D2-01-08: Emerging technologies for a climate neutral Europe

Typ projektu: RIA Budżet projektu: 2,5 mln €                      Na temat: 20 mln €

Wymagany poziom TRL: 4  

 Wniosek powinien koncentrować się na 1 z tematów: ogniwa paliwowe; neutralny 
klimatycznie, bezpieczny, wydajny transport; generatory energii; dystrybucja energii; 
magazynowanie energii; ujemne emisje gazów cieplarnianych; baterie;

 Wniosek powinien przedstawić wykonalność technologiczną danej koncepcji

 Należy przedstawić ocenę korzyści środowiskowych, społecznych i ekonomicznych 
(redukcja kosztów technologii, nowe miejsca pracy)

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


 Przejście do gospodarek i społeczeństw neutralnych dla klimatu do 2050 r. –
największe wyzwanie obecnego stulecia. 

 Nie tylko technologia: potrzebne są przemiany społeczne oraz dostosowanie 
stylu życia i zachowań. 

 Zaangażowanie obywateli i zainteresowanych stron ma kluczowe znaczenie
dla powodzenia Europejskiego Zielonego Ładu, podobnie jak większe
odwoływanie się do nauk społecznych i humanistycznych (SSH), a także do
dyscyplin naukowych, technicznych, inżynieryjnych i matematycznych (STEM).

- Lepsze zrozumienie społecznych konsekwencji transformacji klimatycznej
- Efektywniejsze interwencje polityczne, współtworzone z docelowymi grupami 

odbiorców
- Większe wsparcie społeczne dla polityk i programów transformacji

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Komisję 
Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Citizens and stakeholder engagement

Kierunek 2 (Destination) – Międzysektorowe działania na rzecz klimatu 

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Konkurs 2021:

Liczba tematów konkursowych: 3
Typy projektów: RIA (1), CSA (2)
Planowany budżet: 15 mln €

Planowany termin ogłoszenia konkursu: kwiecień/maj 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 19.10.2021 r.

Citizens and stakeholder engagement

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Konkurs 2021:

 HORIZON-CL5-2021-D2-01-12: Fostering a just transition in Europe, 
RIA, budżet projektu: 3-4 mln €

 HORIZON-CL5-2021-D2-01-13: Strengthening Social Sciences and Humanities (SSH) 
research communities in climate, energy and mobility disciplines, 
CSA, budżet projektu: 2-3 mln €

 HORIZON-CL5-2021-D2-01-14: Accelerating the climate transition in difficult 
contexts: transition super-labs (pilot), 
CSA, budżet projektu: 2-3 mln €

Citizens and stakeholder engagement

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Przykładowy temat

HORIZON-CL5-2021-D2-01-13: Strengthening Social Sciences and Humanities (SSH) 
research communities in climate, energy and mobility disciplines

Typ projektu: CSA Budżet projektu: 2-3 mln €                      Na temat: 3 mln €

Oczekiwane rezultaty:  

 Ukierunkowana strategia zacieśnienia współpracy między społecznościami naukowymi, 
technicznymi, inżynieryjnymi i matematycznymi (STEM) oraz społecznymi i 
humanistycznymi (SSH);

 Rozpowszechnienie najlepszych praktyk, działania integrujące; szczególny nacisk na 
włączenie do „sieci” obszarów Europy Wschodniej i Południowej;

 Udoskonalenie metod i mechanizmów obniżania barier społecznych i behawioralnych, 
szczególnie w obszarach: prosumenci, społeczności zajmujące się energią odnawialną i 
mobilnością, technologie i platformy cyfrowe, GOZ;

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa

ncbr.gov.pl

dr Magdalena Głogowska
Tel: +48 728518488
magdalena.glogowska@ncbr.gov.pl

dr Maria Śmietanka
Tel: +48 502052239
maria.smietanka@ncbr.gov.pl

Zespół HEU Klaster 5:

Aneta Maszewska
Tel: +48 508101008
aneta.maszewska@ncbr.gov.pl

Zbigniew Turek
Tel: +48 502052241
zbigniew.turek@ncbr.gov.pl

mailto:Magdalena.glogowska@ncbr.gov.pl
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mailto:Zbigniew.turek@ncbr.gov.pl


KLASTER 5: Kierunki badań i innowacji (destinations)

1) Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej

2) Międzysektorowe działania na rzecz klimatu
3) Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii
4) Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego wykorzystanie energii 
5) Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu
6) Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla pasażerów i 

towarów

+ kilkanaście partnerstw kandydatów
+ 4 misje HEU (w tym, 2 bezpośrednio i 2 pośrednio)

Planowany budżet:

15 mld EUR
Projekty typu:

RIA, IA, CSA



Klaster 5: 
(Kierunek / Destination 3)

Zrównoważona, 
bezpieczna i 
konkurencyjna dostawa 
energii

dr Maria Śmietanka

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



KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii (1/12)

 Zakładany cel: Neutralna dla klimatu podaż energii, mniejsze koszty, większa 
niezawodność, działania zgodnie z zasadą „nie wyrządzaj szkody”, lepsza 
integracja różnych źródeł w syatemach

 Tematyka: Odnawialne źródła energii (OZE), systemy i sieci energetyczne,
magazynowanie energii, wychwyt i składowanie CO2,

 67 tematów konkursowych

 Budżet przeznaczony na ten obszar w latach 2021-2022: 1 226 mln €

 Terminy składania wniosków (deadlines): 26.08.2021 oraz 05.01.2022, 
23.02.2022, 27.10.2022, 10.01.2023

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii (2/12)

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Konkurs 2021: Odnawialne źródła energii

Liczba tematów konkursowych: 4
Typy projektów: RIA (1), IA (1), CSA (2)

Planowany budżet: 55 mln EUR

Planowany termin ogłoszenia konkursu: kwiecień/maj 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 26 sierpnia 2021 r.

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

OZE

• HORIZON-CL5-2021-D3-01-01: Demonstration of wave energy 
devices to increase experience in real sea condition (IA, 15/15 mln 
EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D3-01-02: Sustainability and educational 
aspects for renewable energy and renewable fuel technologies
(CSA, 2,5/10 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D3-01-03: Market Uptake Measures of 
renewable energy systems (CSA, 2/10 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D3-01-04: Novel tandem, high efficiency 
Photovoltaic technologies targeting low cost production with earth 
abundant materials (RIA, 5/20 mln EUR)

KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii (3/12)

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Przykładowy temat

HORIZON-CL5-2021-D3-01-03: Market Uptake Measures of renewable energy systems

Typ projektu: CSA Budżet projektu: 2 mln €                      Na temat: 10 mln €

Oczekiwane rezultaty:

 Ułatwienie szerszego wykorzystania systemów energii odnawialnej w sektorach 
energetycznym, przemysłowym i mieszkaniowym

 Przyczynienie się do stworzenia podstaw dla decydentów i interesariuszy do opracowania 
bardziej polityki w zakresie OZE oraz do analizy rynku przy uwzględnieniu wszystkich 
odnawialnych źródeł energii

 Zwiększenie społecznej akceptacji obiektów i instalacji wykorzystujących energię 
odnawialną dzięki naukowym dowodom i narzędziom zajmującym się zjawiskiem błędnego 
postrzegania przez obywateli.

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii (4/12)

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii (5/12)

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Konkurs 2021: Systemy energetyczne, sieci, magazynowanie

Liczba tematów konkursowych: 10
Typy projektów: RIA (1), IA (6), CSA (3)

Planowany budżet: 152 mln EUR

Planowany termin ogłoszenia konkursu: kwiecień/maj 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 26 sierpnia 2021 r.

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Systemy energetyczne, sieci, magazynowanie

• HORIZON-CL5-2021-D3-01-05: Energy Sector Integration: Integrating and 
combining energy systems to a cost-optimised and flexible energy system 
of systems (IA, 9-10/30 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D3-01-06: Increasing energy system flexibility based 
on sector-integration services to consumers (that benefits system 
management by DSOs and TSOs) (IA, 8/25 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D3-01-07: Reliability and resilience of the grid: 
Measures for vulnerabilities, failures, risks and privacy (IA, 7-8/15 mln 
EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D3-01-08: Electricity system reliability and resilience 
by design: High-Voltage, Direct Current (HVDC)-based systems and 
solutions (RIA, 7-8/15 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D3-01-09: Demonstration of superconducting systems 
and elpipes (IA, 15/15 mln EUR)

KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii (6/12)

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Systemy energetyczne, sieci, magazynowanie

• HORIZON-CL5-2021-D3-01-10: Demonstration of advanced Power 
Electronics for application in the energy sector (IA, 5/10 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D3-01-11: Laying down the basis for the 
demonstration of a Real Time Demonstrator of Multi-Vendor Multi-
Terminal HVDC with Grid Forming Capability: Coordinated action (CSA, 
1/1 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D3-01-12: Establish the grounds for a common 
European energy data space (IA, 8/32 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D3-01-13: Reinforcing digitalisation related know how 
of local energy ecosystems (CSA, 4/4 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D3-01-14: Interoperability community (CSA, 5/5 mln 
EUR)

KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii (7/12)

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Przykładowy temat

HORIZON-CL5-2021-D3-01-05: Energy Sector Integration: Integrating and combining 
energy systems to a cost-optimised and flexible energy system of systems 

Typ projektu: IA Budżet projektu: 9 – 10  mln €                      Na temat: 30 mln €

Oczekiwane rezultaty:

 Większa integracja systemów energetycznych (OZE, magazynowanie, sieci ciepłownicze)
 Wskazanie korzyści z integracji sektora
 Metodologia oceny kosztów i wydatków
 Demonstracja w warunkach rzeczywistych w zróżnicowanych warunkach geograficznych

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii (8/12)

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii (9/12)

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Konkurs 2021: Wychwyt CO2 i zagadnienia przekrojowe

Liczba tematów konkursowych: 4
Typy projektów: RIA (1), CSA (3)

Planowany budżet: 61,8 mln EUR

Planowany termin ogłoszenia konkursu: kwiecień/maj 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 26 sierpnia 2021 r.

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Wychwyt CO2 i zagadnienia przekrojowe

• HORIZON-CL5-2021-D3-01-15: Integration of CCUS in hubs and 
clusters, including knowledge sharing activities (CSA, 2/2 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D3-01-16: Cost reduction of CO2 capture (new 
or improved technologies) (RIA, 10-15/30 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D3-01-17: Support to the activities of the 
European Geological Services (CSA, 20/20 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D3-01-18: Support to the activities of the ETIPs 
and technology areas of the SET Plan (CSA, 1/9,8 mln EUR)

KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii (10/12)

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Przykładowy temat

HORIZON-CL5-2021-D3-01-16: Cost reduction of CO2 capture (new or improved 
technologies)

Typ projektu: RIA Budżet projektu: 10 – 15  mln €                Na temat: 30 mln €

Oczekiwane rezultaty:

 Znaczące postępy w zakresie wychwytywania CO2
 Bezpieczna, ekonomiczna integracja z przemysłem – koszt największym ograniczeniem
 Opracowanie, demonstrowanie ulepszonych technologii
 Zwiększenie wydajności, zmniejszenie strat energii
 Ocena gotowości społecznej

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii (11/12)

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Kolejne konkursy 2021/2022: 
• OZE
• Systemy energetyczne, sieci, magazynowanie
• Wychwyt CO2 i zagadnienia przekrojowe

Liczba tematów konkursowych: 31 
Typy projektów: RIA (13), IA (18)

Planowany budżet: 661 mln EUR

Planowany termin ogłoszenia konkursu: wrzesień/październik 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: styczeń/luty 2022 r.

KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii (12/12)

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa

ncbr.gov.pl

dr Magdalena Głogowska
Tel: +48 728518488
magdalena.glogowska@ncbr.gov.pl

dr Maria Śmietanka
Tel: +48 502052239
maria.smietanka@ncbr.gov.pl

Zespół HEU Klaster 5:

Aneta Maszewska
Tel: +48 508101008
aneta.maszewska@ncbr.gov.pl

Zbigniew Turek
Tel: +48 502052241
zbigniew.turek@ncbr.gov.pl
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KLASTER 5: Kierunki badań i innowacji (destinations)

1) Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej

2) Międzysektorowe działania na rzecz klimatu
3) Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii
4) Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego wykorzystanie energii 
5) Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu
6) Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla pasażerów i 

towarów

+ kilkanaście partnerstw kandydatów
+ 4 misje HEU (w tym, 2 bezpośrednio i 2 pośrednio)

Planowany budżet:

15 mld EUR
Projekty typu:

RIA, IA, CSA



Klaster 5: 
(Kierunek / Destination 4)

Efektywne, 
zrównoważone i 
dostępne dla każdego 
wykorzystanie energii 

dr Maria Śmietanka

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



KIERUNEK 4: Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego 
wykorzystanie energii (1/8)
• Zakładany cel: Działania ukierunkowane na popyt. Większa efektywność 

energetyczna to jeden z najlepszych sposobów na:
• Neutralność klimatyczną
• Zmniejszenie zużycia surowców
• Obniżania kosztów dla konsumentów
• Zmniejszania zależności od importu

 Tematyka: Zwiększona efektywność energetyczna budynków i przemysłu,
renowacje, zmiany w procesach przemysłowych, inteligentne rozwiązania

 18 tematów konkursowych

 Budżet przeznaczony na ten obszar w latach 2021-2022: 244 mln €

 Terminy składania wniosków (deadlines): 19.10.2021 oraz 25.01.2022, 
06.09.2022, 24.01.2023

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


KIERUNEK 4: Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego 
wykorzystanie energii (2/8)

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Konkurs 2021: Efektywne energetycznie i neutralne klimatycznie 
budynki

Liczba tematów konkursowych: 3
Typy projektów: IA (3)

Planowany budżet: 36 mln EUR

Planowany termin ogłoszenia konkursu: kwiecień/maj 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 19 października 2021 r.

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


KIERUNEK 4: Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego 
wykorzystanie energii (3/8)

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Efektywne energetycznie i neutralne klimatycznie budynki

• HORIZON-CL5-2021-D4-01-01: Advanced energy performance assessment 
and certification (IA, 3-5/10 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D4-01-02: Industrialisation of deep renovation 
workflows for energy-efficient buildings (IA, 5-8/16 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D4-01-03: Advanced data-driven monitoring of 
building stock energy performance (IA, 3-5/10 mln EUR)

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Przykładowy temat

HORIZON-CL5-2021-D4-01-02: Industrialisation of deep renovation workflows for 
energy-efficient buildings

Typ projektu: IA Budżet projektu: 5 – 8  mln €                      Na temat: 16 mln €

Oczekiwane rezultaty:

 Znacząca poprawa produktywności procesów budowy i renowacji budynków 
energooszczędnych, wspomagająca wzrost skali procesu renowacji i usprawniająca 
zasobooszczędną renowację (mniej odpadów, szybciej, niższy koszt)

 Zmniejszanie luki między projektem, a realizacją
 Innowacyjne modele biznesowe
 Integracja z OZE
 Większe kwalifikacje i bezpieczeństwo siły roboczej

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

KIERUNEK 4: Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego 
wykorzystanie energii (4/8)

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


KIERUNEK 4: Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego 
wykorzystanie energii (5/8)

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Konkurs 2021: Transformacja energetyczna przemysłu

Liczba tematów konkursowych: 2

Typy projektów: IA (2)

Planowany budżet: 30 mln EUR

Planowany termin ogłoszenia konkursu: kwiecień/maj 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 19 października 2021 r.

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


KIERUNEK 4: Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego 
wykorzystanie energii (6/8)

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Transformacja energetyczna przemysłu

• HORIZON-CL5-2021-D4-01-04: Full-scale demonstration of heat upgrade 
technologies with supply temperature in the range 90 - 160°C (IA, 8/16 
mln EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D4-01-05: Industrial excess (waste) Heat-to-Power 
conversion based on organic Rankine cycles (IA, 10-14/14 mln EUR)

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Przykładowy temat

HORIZON-CL5-2021-D4-01-05: Industrial excess (waste) Heat-to-Power conversion 
based on organic Rankine cycles 

Typ projektu: IA Budżet projektu: 10 -14 mln €                      Na temat: 14 mln €

Oczekiwane rezultaty:  

 Ulepszone systemy odzysku ciepła odpadowego / procesowego, wykorzystanie 
w większej liczbie procesów przemysłowych

 Więsza opłacalność
 Zwiększanie świadomości istnienia takich rozwiązań
 Demonstracja w środowisku przemysłowym

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

KIERUNEK 4: Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego 
wykorzystanie energii (7/8)

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


KIERUNEK 4: Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego 
wykorzystanie energii (8/8)

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Kolejny konkurs 2021/2022

Efektywne energetycznie i neutralne klimatycznie budynki 
(partnerstwo Built4People)

Liczba tematów konkursowych: 3
Typy projektów: IA (2), CSA (1)

Planowany budżet: 38 mln EUR

Planowany termin ogłoszenia konkursu: wrzesień 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: styczeń 2022 r.

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa

ncbr.gov.pl

dr Magdalena Głogowska
Tel: +48 728518488
magdalena.glogowska@ncbr.gov.pl
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Tel: +48 502052239
maria.smietanka@ncbr.gov.pl

Zespół HEU Klaster 5:

Aneta Maszewska
Tel: +48 508101008
aneta.maszewska@ncbr.gov.pl

Zbigniew Turek
Tel: +48 502052241
zbigniew.turek@ncbr.gov.pl
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KLASTER 5: Kierunki badań i innowacji (destinations)

1) Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej

2) Międzysektorowe działania na rzecz klimatu
3) Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii
4) Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego wykorzystanie energii 
5) Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu
6) Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla pasażerów i 

towarów

+ kilkanaście partnerstw kandydatów
+ 4 misje HEU (w tym, 2 bezpośrednio i 2 pośrednio)

Planowany budżet:

15 mld EUR
Projekty typu:

RIA, IA, CSA



Klaster 5: 
(Kierunek / Destination 5)

Czyste i konkurencyjne 
rozwiązania dla 
wszystkich rodzajów 
transportu 

Zbigniew Turek

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



KIERUNEK 5: Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich 
rodzajów transportu

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

 Zakładany cel: Poprawa wpływu na klimat i środowisko, a także
konkurencyjność różnych rodzajów transportu.

 Tematyka: drogowy transport zeroemisyjny, lotnictwo, zeroemisyjny
transport wodny, infrastruktura ładowania, cyfrowe modelowanie,
modernizacja

 31 tematów konkursowych

 Budżet przeznaczony na ten obszar w latach 2021-2022: 511 mln €

 2 terminy składania wniosków (deadlines): 07.09.2021 i 26.04.2022

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


KIERUNEK 5: Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich 
rodzajów transportu – 2Zero PPP

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Zero-emission road transport

Filary partnerstwa 2Zero
 Vehicle technologies and vehicle propulsion solutions for BEV and FCEV;
 Integration of battery electric vehicles into the energy system and related charging 

infrastructure;
 Innovative concepts, solutions and services for the zero tailpipe emission mobility of people 

and goods; 
 LCA approaches and circular economy aspects for sustainable and innovative road mobility 

solutions.

Oczekiwane rezultaty:
 Przyspieszone wprowadzenie zerowej emisji spalin, przystępne cenowo, 

zorientowane na użytkownika rozwiązania (technologie i usługi) 
 Większa akceptacja użytkowników, lepsza jakość powietrza, bardziej obiegowa 

gospodarka i ograniczenie wpływu na środowisko.
 Niedrogie, przyjazne dla użytkownika koncepcje i technologie infrastruktury 

ładowania, które obejmują interakcje pojazd-sieć.

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Call 2021: Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów 
transportu – 2Zero PPP

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Zero-emission road transport

Liczba tematów konkursowych: 4
Typy projektów: IA (1), RIA(2), CSA (1)
Planowany budżet: 94 mln €
Planowany termin ogłoszenia konkursu: kwiecień/maj 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 07.09.2021 r.

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Call 2021: Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów 
transportu – 2Zero PPP

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Zero-emission road transport

HORIZON-CL5-2021-D5-01-01: Nextgen vehicles: Innovative zero emission BEV 
architectures for regional medium freight haulage (IA, 10-15/45 mln €)
HORIZON-CL5-2021-D5-01-02 Nextgen EV components: Integration of 
advanced power electronics and associated controls (RIA, 4-6/20 mln €)
HORIZON-CL5-2021-D5-01-03 System approach to achieve optimised Smart EV 
Charging and V2G flexibility in mass-deployment conditions (RIA, 7-10/25 mln 
€)
HORIZON-CL5-2021-D5-01-04 LCA and design for sustainable circularity -
holistic approach for zero-emission mobility solutions and related battery value 
chain (CSA 4/4 mln €) & Batteries PPP

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Call 2021: Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów 
transportu – 2Zero PPP

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Zero-emission road transport

HORIZON-CL5-2021-D5-01-01: Nextgen vehicles: Innovative zero emission BEV 
architectures for regional medium freight haulage (IA, TRL7-8, 10-15/45 mln €)

 Zapewnienie innowacyjnej, konkurencyjnej i przystępnej cenowo architektury
pojazdów o zerowej emisji spalin dla regionalnego średniego transportu towarowego
i dystrybucji w pełni elektrycznych pojazdów kategorii N2 i / lub N3 z prototypem (-
ami) w pełni zwalidowanym pod kątem zasięgu zero-emisyjnego co najmniej 200 km.

 Demonstracja koncepcji szybkiego ładowania, które są w stanie dopasować się do 
ustalonych przepisów i praktyk biznesowych, szczególnie w punktach załadunku / 
rozładunku, umożliwiając wydajne operacje.

 Optymalizacja specyficznej infrastruktury ładowania dla węzłów logistycznych i / lub
węzłów miejskich TEN-T.

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


KIERUNEK 5: Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich 
rodzajów transportu

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Aviation

 Współpraca badawczo-rozwojowa w dziedzinie lotnictwa w ramach tego programu
pracy Destination klastra 5 koncentruje się na transformacyjnych technologiach o 
niskim TRL (1–4)

 Partnerstwo europejskie Czyste Lotnictwo (EPCA) TRL>4

 Europejskie partnerstwo na rzecz zintegrowanego zarządzania ruchem lotniczym
(IATM)

Oczekiwane rezultaty:

 Nowe technologie znacznie obniżające lokalne zanieczyszczenie powietrza i hałas.
 Utrzymanie globalnej konkurencyjności i pozycji lidera europejskiego przemysłu 

lotniczego i całego ekosystemu lotniczego, w tym modernizacja zarządzania ruchem 
lotniczym poprzez wykorzystanie usług kosmicznych.

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Call 2021: Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów 
transportu

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Aviation

Liczba tematów konkursowych: 2
Typy projektów: RIA(2)
Planowany budżet: 53 mln €
Planowany termin ogłoszenia konkursu: kwiecień/maj 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 07.09.2021 r.

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Call 2021: Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów 
transportu

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Aviation

HORIZON-CL5-2021-D5-01-05 Greenhouse gas aviation emissions reduction 
technologies towards climate neutrality by 2050 (RIA, 2-6/25 mln €)
HORIZON-CL5-2021-D5-01-06 Next generation digital aircraft transformation in 
design, manufacturing, integration and maintenance (RIA, 3-6/29 mln €)

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Call 2021: Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów 
transportu

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Aviation

HORIZON-CL5-2021-D5-01-06 Next generation digital aircraft transformation in 
design, manufacturing, integration and maintenance (RIA- TRL2-4, 3-6/29 mln 
€)

Ten temat ma na celu przyspieszenie projektowania i procesów produkcyjnych, a także 
umożliwienie bezbłędnego wprowadzenia do użytku nowych statków powietrznych i 
systemów.

 cyfrowy samolot, od projektowania i produkcji po operacje i recykling.
 Samoloty demonstracyjne skalowane cyfrowo-fizycznie do celów edukacyjnych, 

badawczo-rozwojowych
 Cyfrowa fabryka dla wszystkich poziomów i integratorów oraz dla wszystkich platform 

samolotów, od komponentów do końcowej linii montażowej, również wchodzi w 
zakres tego tematu.

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


KIERUNEK 5: Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich 
rodzajów transportu – ZEWT PPP

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Enabling climate neutral, clean, smart, and competetive waterborne transport

Działania są zgodne z zaleceniami nowego partnerstwa europejskiego ZEWT

Głównym celem jest zademonstrowanie do 2030 r. możliwych rozwiązań, aby wszystkie 
główne rodzaje transportu wodnego stały się „zero-emisyjne netto” najpóźniej do 2050r. 

Oczekiwane rezultaty

 Zwiększone i wczesne wykorzystanie paliw neutralnych dla klimatu oraz znaczna 
elektryfikacja żeglugi, w szczególności i przede wszystkim w ramach połączeń 
transportowych w Europie.

 Inteligentna, wydajna, bezpieczna integracja żeglugi morskiej i śródlądowej w 
łańcuchy logistyczne, dzięki pełnej cyfryzacji i automatyzacji.

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Call 2021: Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów 
transportu – ZEWT PPP

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Enabling climate neutral, clean, smart, and competetive waterborne transport

Liczba tematów konkursowych: 8
Typy projektów: IA (4), RIA(3), CSA (1)
Planowany budżet: 84,5 mln €
Planowany termin ogłoszenia konkursu: kwiecień/maj 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 07.09.2021 r.

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Call 2021: Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów 
transportu – ZEWT PPP

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Enabling climate neutral, clean, smart, and competetive waterborne transport

HORIZON-CL5-2021-D5-01-07 Enabling the safe and efficient on-board storage 
and integration within ships of large quantities of ammonia and hydrogen fuels 
(IA, 10/20 mln €)
HORIZON-CL5-2021-D5-01-08 Enabling the full integration of very high power 
fuel cells in ship design using co-generation and combined cycle solutions for 
increased efficiency with multiple fuels (RIA, 15/15 mln €)
HORIZON-CL5-2021-D5-01-09 CSA identifying waterborne sustainable fuel
deployment scenarios (CSA, 0.5/0.5 mln €)
HORIZON-CL5-2021-D5-01-10 Innovative on-board energy saving solutions
(RIA, 5/20 mln €)

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Call 2021: Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów 
transportu – ZEWT PPP

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Enabling climate neutral, clean, smart, and competetive waterborne transport

HORIZON-CL5-2021-D5-01-11 Hyper powered vessel battery charging system
(IA, 7/14 mln €)
HORIZON-CL5-2021-D5-01-12 Assessing and preventing methane slip from 
LNG engines in all conditions within both existing and new vessels (IA, 7/7 mln 
€)
HORIZON-CL5-2021-D5-01-13 Digital Twin models to enable green ship 
operations (RIA, 7/7 mln €)
HORIZON-CL5-2021-D5-01-14 Proving the feasibility of a large clean ammonia 
marine engine (IA, 10/10 mln €)

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Call 2021: Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów 
transportu – ZEWT PPP 

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Enabling climate neutral, clean, smart, and competetive waterborne transport

HORIZON-CL5-2021-D5-01-12 Assessing and preventing methane slip from 
LNG engines in all conditions within both existing and new vessels (IA, TRL7, 
7/7 mln €)

 Projekt (y) opracuje i zademonstruje takie strategie i odpowiednie technologie dla 
lepszej wydajności ICE i / lub systemów oczyszczania spalin, które praktycznie 
eliminują wyciek metanu we wszystkich warunkach w remontowanych lub nowo 
budowanych statkach

 Opracowując technologie odpowiednie również do modernizacji, działanie to będzie 
miało również wpływ na istniejącą flotę napędzaną LNG

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


KIERUNEK 5: Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich 
rodzajów transportu

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Impact of transport on environment and human health

• Działania skoncentrowane na walkę z zanieczyszczeniami pochodzącymi od środków 
transportu (hałas, CO2, cząstki stałe, tlenki, pyły z hamulców)

• Ochrona zdrowia i środowiska przed wszystkimi rodzajami transportu

Oczekiwane rezultaty

 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z pojazdów drogowych (w tym kategorii L)

 Znacząco zmniejszyć ogólny wpływ transportu na środowisko (np .: w zakresie 
bioróżnorodności, hałasu, zanieczyszczenia i odpadów)

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Call 2021: Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów 
transportu

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Impact of transport on environment and human health

Liczba tematów konkursowych: 2
Typy projektów: IA (1), RIA(1)
Planowany budżet: 15 mln €
Planowany termin ogłoszenia konkursu: kwiecień/maj 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 07.09.2021 r.

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Call 2021: Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów 
transportu

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Impact of transport on environment and human health

HORIZON-CL5-2021-D5-01-15 Development and demonstration of cost 
affordable and adaptable retrofit solutions for tailpipe and brake polluting 
emissions (IA, 4-5/10 mln €)
HORIZON-CL5-2021-D5-01-16 Assessment of noise and particle emissions of L 
category vehicles from real driving conditions (RIA, 4-5/5 mln €)

Cross-cutting actions
HORIZON-CL5-2021-D5-01-17 Support for dissemination events in the field of 
Transport Research (CSA, 1,5/1,5 mln €)

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Call 2021: Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów 
transportu
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Cross-cutting actions

HORIZON-CL5-2021-D5-01-17 Support for dissemination events in the field of 
Transport Research (CSA, 1,5/1,5 mln €)

Akcja przygotuje i zapewni wsparcie dla konferencji Transport Research Arena (TRA), 
która ma zostać zorganizowana w 2024 r., Gromadząc interesariuszy wszystkich modów
transportu w celu omówienia kwestii politycznych, przemysłowych i badawczych na 
poziomie europejskim i globalnym.

Szczególną uwagę należy zwrócić na szeroki i zrównoważony udział, tj. Studentów, 
młodych naukowców, kobiety, wielu przedstawicieli krajów itp.

• Konkurs dla studentów i młodych naukowców, którego celem jest wzbudzenie 
zainteresowania młodych naukowców / studentów transportem;
• Konkurs dla starszych badaczy zajmujących się innowacyjnymi koncepcjami 
transportowymi oparty wyłącznie na wynikach projektów finansowanych przez UE.

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1
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KLASTER 5: Kierunki badań i innowacji (destinations)

1) Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej

2) Międzysektorowe działania na rzecz klimatu
3) Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii
4) Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego wykorzystanie energii 
5) Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu
6) Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla pasażerów i 

towarów

+ kilkanaście partnerstw kandydatów
+ 4 misje HEU (w tym, 2 bezpośrednio i 2 pośrednio)

Planowany budżet:

15 mld EUR
Projekty typu:

RIA, IA, CSA



Klaster 5: 
(Kierunek / Destination 6)

Bezpieczny, odporny 
transport i usługi 
inteligentnej mobilności 
dla pasażerów i towarów

Zbigniew Turek

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



KIERUNEK 6: Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej 
mobilności dla pasażerów i towarów

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

 Zakładany cel: przekształcenie transportu opartego na podaży w bezpieczny,
odporny i zrównoważony transport oraz oparte na popycie, inteligentne
usługi w zakresie mobilności dla pasażerów i towarów.

 Tematyka: mobilność połączona, współpracująca i zautomatyzowana,
multimodalny system transportowy, logistyka, infrastruktury,
bezpieczeństwo transportu

 28 tematów konkursowych

 Budżet przeznaczony na ten obszar w latach 2021-2022: 380 mln €

 3 terminy składania wniosków (deadlines): 19.10.2021, 12.01.2022 i
06.09.2022

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


KIERUNEK 6: Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej 
mobilności dla pasażerów i towarów – CCAM PPP

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Connected, Cooperative and Automated Mobility

 Działania są zgodne z zaleceniami nowego partnerstwa europejskiego CCAM

 Nacisk zostanie położony na transport drogowy, ale rozważone zostaną 
odpowiednie interfejsy z innymi rodzajami (na przykład transfery i integracja z 
transportem publicznym lub kolejowym transportem towarowym).

Oczekiwane rezultaty:

 zmniejszenie liczby wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych na drogach
 zwiększenie efektywności ruchu i usprawnienie planowania ruchu
 ograniczanie szkodliwych emisji z transportu oraz skrócenie czasu podróży
 zwiększenie dostępność dla wszystkich, także na obszarach o niższej gęstości 

zaludnienia

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1
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Connected, Cooperative and Automated Mobility

Liczba tematów konkursowych: 6
Typy projektów: IA (2), RIA(4)
Planowany budżet: 74 mln €
Planowany termin ogłoszenia konkursu: kwiecień/maj 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 19.10.2021 r.

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1
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Connected, Cooperative and Automated Mobility

HORIZON-CL5-2021-D6-01-01 More powerful and reliable on-board perception 
and decision-making technologies addressing complex environmental 
conditions (IA, 6-8/15 mln €)
HORIZON-CL5-2021-D6-01-02 Common approaches for the safety validation of 
CCAM systems (RIA, 12-15/15 mln €)
HORIZON-CL5-2021-D6-01-03 Physical and Digital Infrastructure (PDI), 
connectivity and cooperation enabling and supporting (IA, 7-9/18 mln €)
HORIZON-CL5-2021-D6-01-04 Cyber secure and resilient (RIA, 5-6/12 mln €)
HORIZON-CL5-2021-D6-01-05 Analysis of socio-economic and environmental 
impacts and assessment of societal, citizen and user aspects for needs based 
CCAM solutions (RIA, 3-4/8 mln €)
HORIZON-CL5-2021-D6-01-06 Framework for better coordination of large-scale 
demonstration pilots in Europe and EU-wide knowledge base (RIA, 5-6/6 mln €)

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Call 2021: Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej 
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Connected, Cooperative and Automated Mobility

HORIZON-CL5-2021-D6-01-04 Cyber secure and resilient (RIA,TRL5,5-6/12 mln €

Cyberbezpieczeństwo musi być integralną częścią procesu rozwoju, ze wspólnymi celami i 
zadaniami, ramami / architekturą i projektami (w tym normalne działanie, podejmowanie
decyzji i uruchamianie, a także wykrywanie anomalii).

 Oczekuje się, że proponowane działania w zakresie badań i innowacji opracują i 
zweryfikują metody i narzędzia wzmacniające bezpieczeństwo rozwiązań CCAM 
(pojazdy, infrastruktura itp.).

 Dalsze działania w zakresie badań i innowacji muszą dotyczyć ciągłej oceny solidności i 
odporności rozwiązań mobilności obsługujących CCAM w porównaniu z cyberatakami, 
nieprawidłowym działaniem, niewłaściwym użyciem lub awarią systemów będących w 
użyciu.

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


KIERUNEK 6: Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej 
mobilności dla pasażerów i towarów
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Multimodal and sustainable transport systems for passengers and goods

Dynamiczna sieć multimodalna i systemy zarządzania ruchem stanowią 
„spoiwo” całej sieci transportowej, zapewniając optymalną mobilność „od 
drzwi do drzwi” zarówno pasażerów, jak i towarów.

Oczekiwane rezultaty: 

• Zmodernizowana i odporna infrastruktura fizyczna i cyfrowa zapewniająca czystą, 
połączoną i zautomatyzowaną multimodalną mobilność.
• Zrównoważony i inteligentny długodystansowy, regionalny i miejski transport 
towarowy oraz logistyka 
• Zmniejszone koszty zewnętrzne (np. zatory komunikacyjne, korki uliczne, emisje, 
zanieczyszczenie powietrza i hałas, kolizje drogowe)

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Call 2021: Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej 
mobilności dla pasażerów i towarów
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Multimodal and sustainable transport systems for passengers and goods

Liczba tematów konkursowych: 3
Typy projektów: IA (3)
Planowany budżet: 53 mln €
Planowany termin ogłoszenia konkursu: kwiecień/maj 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 19.10.2021 r.
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mobilności dla pasażerów i towarów

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Multimodal and sustainable transport systems for passengers and goods

HORIZON-CL5-2021-D6-01-07 More efficient and effective multimodal freight 
transport nodes to increase flexibility, service visibility and reduce the average 
cost of freight transport (IA, 7-8/15 mln €)
HORIZON-CL5-2021-D6-01-08 New delivery methods and business/operating 
models to green the last mile and optimise road transport (IA, 7-8/15 mln €)
HORIZON-CL5-2021-D6-01-09 Climate resilient and environmentally 
sustainable transport infrastructure, with a focus on inland waterways (IA, 
7.5/23 mln €)

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1
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Multimodal and sustainable transport systems for passengers and goods

HORIZON-CL5-2021-D6-01-08 New delivery methods and business/operating 
models to green the last mile and optimise road transport (IA, 7-8/15 mln €)

Projekty powinny odnosić się zarówno do aspektów metodologicznych, jak i związanych 
z pojazdami, aby pomóc w optymalizacji dostaw na ostatnim odcinku, gdzie korzyści i jak 
można je powtórzyć w kilku miastach.

 Demonstracja czystszych pojazdów transportowych ostatniej mili, takich jak rowery 
elektryczne (koła 2/3/4), rowery i rowery towarowe w połączeniu z testowaniem 
innowacyjnych narzędzi, takich jak dynamiczny e-routing, polityka ładunkowa. Należy 
wziąć pod uwagę paczkomaty i skrzynki, centra mikrokonsolidacji i bezemisyjny
transport towarowy w kontekście miejskim, aby zmierzyć ich wpływ na optymalizację 
(zmniejszenie pustych mil), wydajność i redukcję zatorów komunikacyjnych

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1
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Safety and resilience - per mode and across all transport modes

Badania i innowacje będą stanowić podstawę trzech filarów wpływających na 
bezpieczeństwo i odporność: technologie; regulacje (obok akceptowalnego 
poziomu ryzyka); i ludzkie (aspekty indywidualne i organizacyjne, w tym 
interakcja z automatyzacją)

Oczekiwane rezultaty

• Zmniejszenie o 50% liczby poważnych obrażeń i ofiar śmiertelnych w wypadkach 
drogowych do 2030 r.
• Zapewnienie zdrowego transportu pasażerskiego poprzez zapobieganie i ograniczanie 
rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i infekcji na statkach.
• Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez transformację lotnictwa (od wprowadzenia 
zielonych / cyfrowych technologii do niezależnej certyfikacji).

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Call 2021: Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej 
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Safety and resilience - per mode and across all transport modes

Liczba tematów konkursowych: 4
Typy projektów: IA (1), RIA (3)
Planowany budżet: 51 mln €
Planowany termin ogłoszenia konkursu: kwiecień/maj 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 19.10.2021 r.
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Safety and resilience - per mode and across all transport modes

HORIZON-CL5-2021-D6-01-10 Testing safe lightweight vehicles and improved 
safe human-technology interaction in the future traffic system (RIA, 4-5/12 mln 
€)
HORIZON-CL5-2021-D6-01-11 Radical improvement of road safety in low and 
medium income countries in Africa (RIA, 4-5/8 mln €)
HORIZON-CL5-2021-D6-01-12 Controlling infection on large passenger ships
(RIA, 3-5/8 mln €)
HORIZON-CL5-2021-D6-01-13 Safe automation and human factors in aviation –
intelligent integration and assistance (IA, 4-8/12 mln €)

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1


Call 2021: Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej 
mobilności dla pasażerów i towarów

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Safety and resilience – per mode and accross all transport modes

HORIZON-CL5-2021-D6-01-12 Controlling infection on large passenger ships
(RIA, TRL5, 3-5/8 mln €)

„Kontrola zakażeń na pokładzie dużych statków pasażerskich - zapobieganie, łagodzenie 
skutków i zarządzanie”.

 Opracowywanie i demonstrowanie rozwiązań służących poprawie zapobiegania 
chorobom i chorobom na pokładzie, łagodzenia ich skutków i zarządzania nimi.

„Projektowanie zdrowego statku”:

 Należy zająć się innowacyjnymi systemami, aby umożliwić wykrywanie na wczesnym 
etapie rozprzestrzeniania się infekcji na pokładzie, takich jak na przykład 
wykorzystanie sztucznej inteligencji, dużych zbiorów danych, inteligentnych czujników 
itp.

https://t.co/uNMxyszT4R?amp=1
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Klimat, energia, mobilność – Horyzont Europa 

Klaster 4: Technologie cyfrowe, przemysł
i przestrzeń techniczna: produkcja neutralna dla 
klimatu, odporny przemysł, technologie cyfrowe 
dla EU Green Deal, obserwacje ziemi

Klaster 6: Żywność, biogospodarka, zasoby 
naturalne, rolnictwo i środowisko: adaptacja do 
zmian klimatu, klimat a środowisko, badania 
polarne, rolnictwo i produkcja żywności 
neutralnej dla klimatu, społeczności 
lokalne/innowacje społeczne

Program Euratom



Klimat, energia, mobilność – program Life

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/
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