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Nowa strategia przemysłowa dla Europy

COM(2020) 102, 10.3.2020 r.

(….)
Podwójna transformacja – ekologiczna i cyfrowa wpłynie na każdy aspekt
naszej gospodarki, społeczeństwa i przemysłu. Wymagać będzie nowych
technologii, którym towarzyszyć muszą odpowiednie inwestycje i
innowacje.
Dzięki tej transformacji powstaną nowe produkty, usługi, rynki i modele
biznesowe. Ukształtują się nowe rodzaje miejsc pracy, wymagające
umiejętności, których jeszcze nie posiadamy. Transformacja oznaczać
będzie przejście z produkcji linearnej na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Strategie EU wpływające na agendę dla przemysłu
Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu
zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej
Europy COM(2020) 98, 11.3.2020

Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
COM(2020) 67, 19.02.2020.

Strategia MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy
COM(2020) 103, 10.3.2020

Plan Strategiczny 2021-2024
 W pierwszym rzędzie adresowany do Filaru 2

 Kluczowe ukierunkowania strategiczne

 Oczekiwane skutki (Razem: 32; Klaster 4: 6)

A. Wspieranie otwartej autonomii strategicznej
poprzez przewodzenie rozwojowi kluczowych
cyfrowych, wspomagających i powstających
technologii, sektorów i łańcuchów wartości.

15. Globalna pozycja lidera w czystych i neutralnych dla klimatu
przemysłowych łańcuchach wartości, GOZ, oraz neutralnych
dla klimatu systemach i infrastrukturach cyfrowych
16. Wiodąca pozycja w przemyśle i zwiększona autonomia w
kluczowych strategicznych łańcuchach wartości;
bezpieczeństwem dostaw surowców.
17. Atrakcyjna globalnie, bezpieczna i dynamiczna gospodarka,
elastyczna w zakresie danych;wiarygodny ekosystem
sztucznej inteligencji.
18. Otwarta, strategiczna autonomia w technologiach
cyfrowych i przyszłych pojawiających się technologiach
prorozwojowych;
19. Otwarta, strategiczna autonomia w opracowywaniu,
wdrażaniu i wykorzystaniu globalnej infrastruktury
kosmicznej, usług, aplikacji i danych.
20. Zorientowany na człowieka, etyczny rozwój technologii
cyfrowych i przemysłowych.

B. Odbudowa ekosystemów i różnorodności
biologicznej w Europie oraz zrównoważone
zarządzanie zasobami naturalnymi.

C. Uczynienie Europy pierwszą cyfrową gospodarką
o obiegu zamkniętym, neutralną dla klimatu i
zrównoważoną.
D. Stworzenie bardziej odpornego, włączającego i
demokratycznego społeczeństwa europejskiego.

Cele dla obszaru technologii przemysłowych w PR Horyzont Europa.

 wzmocnienie europejskiej bazy przemysłowej, zwiększenie jej odporności
i elastyczności zarówno pod względem technologii, jak i łańcuchów dostaw
w celu zmniejszenia zależności UE od krajów trzecich;
 zapewnienie niezależnego pozyskiwania i dostarczania kluczowych
surowców, technologii i usług, skutkujące zwiększeniem bezpieczeństwa
łańcuchów wartości przemysłu UE;
 rozwijanie i wdrażanie nowych technologii oraz przekształcanie produkcji
i usług w kierunku nowej rzeczywistości, przyczyniające się do szybszego
wyjścia z kryzysu;

Program Pracy 2021-2022 dla klastra 4
 Oczekiwane skutki dla klastra 4
15. Globalna pozycja lidera w czystych i neutralnych dla klimatu
przemysłowych łańcuchach wartości, GOZ, oraz neutralnych
dla klimatu systemach i infrastrukturach cyfrowych
16. Wiodąca pozycja w przemyśle i zwiększona autonomia w
kluczowych strategicznych łańcuchach wartości;
bezpieczeństwo dostaw surowców.
17. Atrakcyjna globalnie, bezpieczna i dynamiczna gospodarka,
elastyczna w zakresie danych;wiarygodny ekosystem
sztucznej inteligencji.
18. Otwarta, strategiczna autonomia w technologiach
cyfrowych i przyszłych pojawiających się technologiach
prorozwojowych;
19. Otwarta, strategiczna autonomia w opracowywaniu,
wdrażaniu i wykorzystaniu globalnej infrastruktury
kosmicznej, usług, aplikacji i danych.
20. Zorientowany na człowieka, etyczny rozwój technologii
cyfrowych i przemysłowych.

 Destynacje 2021-2022 dla Klastra 4
D1: Climate neutral, circular and digitized production

D2: Increased autonomy in key strategic value chains
for resilent industry
D3: World leading data and computing technologies

D4: Digital and emerging technologies for
competitiveness and fit for the green deal
D5: Open strategic autonomy in developing, deploying
and using global space-based infrastructures,
services, applications and data;

D6: A human-centred and ethical development of
digital and industrial technologies

Program Pracy 2021-2022 dla Klastra 4

Destynacja 1: Neutralna klimatycznie, cyrkularna i zdygitalizowa produkcja
Cele i oczekiwane skutki dla Destynacji 1
 Wdrażanie map drogowych partnerstw współprogramowanych: Made in Europe, Porcess4Planet, Clean
Steel (13 z 17 tematów).
 Wspieranie unijne sektorów produkcyjnego, procesowego i budowlanego w podwójnej transformacji
ekologicznej i cyfrowej.

 Elastyczne, responsywne i odporne łańcuchy wartości, możliwe dzięki cyfryzacji, sztucznej inteligencji,
udostępnianiu danych, zaawansowanej robotyce i produkcji modułowej;
 Czyste technologie cyfrowe w kluczowych sektorach przemysłowych;
 Neutralność klimatyczna i cyrkularność w sektorach produkcyjnym, procesowym i budowlanym;
eliminacja paliw kopalnych; symbioza przemysłowa i miejsko-przemysłowa; zwiększenie trwałości,
możliwości naprawy, ponownego użycia i recyklingu produktów / komponentów – metodologia GOZ na
etapie projektowania.

 Podniesienie atrakcyjności i bezpieczeństwa stanowisk pracy w sektorach wytwórczym i budowlanym,
ścieżki podnoszenia umiejętności zawodowych

Partnerstwo Made in Europe
 Partnerstwo współprogramowane, budowane jako kontynuacja partnertwa
Factories of the Future, jednego z pierwszych trzech partnerstw kontraktowych
ustanowionych w 2009r, z pierwszymi konkursami w 2010r.
 Partner wiodący: stowarzyszenie EFFRA (The European Factories of the Future Research
Association), www.effra.eu

Cele partnerstwa:
 Wiodąca pozycja przemysłu UE i doskonałość technologiczna

 Cyrkularna i neutralna klimatycznie produkcja
 Transformacja cyfrowa przemysłu wytwórczego
 Atrakcyjne miejsca pracy o dużej wartości dodanej
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-made-europe_en
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Destynacja 1: Neutralna klimatycznie, cyrkularna i zdygitalizowa produkcja
Tematyka dla Made in Europe (ok. 144mln € w 2021r)
 Produkcja bez defektów: pełna linia lub system produkcyjny z ulepszonymi systemami
sterowania i nieniszczącymi metodami monitorowania zapewniającymi efektywne
wykorzystanie materiałów, ulepszone strategie napraw oraz zmniejszone koszty i czas
produkcji - (2021-TT-01-02 - IA);
 Technologie laserowe: integracja najnowocześniejszych laserów dużej mocy wyposażonych w
sterowanie wiązką z czujnikami jakości i systemami monitorowania w czasie rzeczywistym w
zaawansowane narzędzia do produkcji i ponownego wytwarzania - (2021-TT-01-03 - RIA).
 Technologie produkcji dla materiałów pochodzenia biologicznego: transformacja w kierunku
produkcji ekologicznej przy wykorzystaniu materiałów pochodzenia biologicznego, przy
znacznym zmniejszeniu śladu środowiskowego w całym cyklu produkcyjnym i / lub cyklu życia
produktu - (2021-TT-01-05 - RIA).
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Destynacja 1: Neutralna klimatycznie, cyrkularna i zdygitalizowa produkcja
Tematyka dla Made in Europe (ok. 144mln € w 2021r) – c.d.
 Wdrożenia sztucznej inteligencji: integracja najnowocześniejszych technologii SI
z zaawansowanymi technologiami i systemami produkcji i ponownej produkcji, wykorzystując
ich potencjał w całym cyklu życia produktu – (2021-TT-01-07 - IA);
inteligentne i autonomiczne systemy do elastycznej produkcji oparte na SI i robotyce (2021TT-01-01 – RIA).
 Produkcja oparta na danych: rozwój technologii danych, produktów i / lub procesów
biznesowych, które mogą być uzgodnione i powszechnie stosowane przez wiele podmiotów
przemysłowych; upowszechnianie się technologii 5G w celu wsparcia konwergencji w
kierunku większego wykorzystania danych przemysłowych oraz zwiększenia odporności i
cyberbezpieczeństwa już w fazie projektowania - (2021-TT-01-08 - IA).
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Destynacja 1: Neutralna klimatycznie, cyrkularna i zdygitalizowa produkcja
Tematyka dla Made in Europe (ok. 144mln € w 2021r) – c.d.
Green, flexible and advanced manufacturing
•

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-01: AI enhanced robotics systems for smart manufacturing (IA)

•

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-02: Zero-defect manufacturing towards zero-waste (IA)

•

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-03: Laser-based technologies for green manufacturing (RIA)

•

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-05: Manufacturing technologies for bio-based materials (RIA)

Advanced digital technologies for manufacturing
•

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-07: Artificial Intelligence for sustainable, agile manufacturing (IA)

•

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-08: Data-driven Distributed Industrial Environments (IA)

Partnerstwo Process 4 Planet
 Partner wiodący: stowarzyszenie A.SPIRE – stowarzyszenie powołane do zarządzania i wdrażania
partnerstwa PP SPIRE (Sustainable Process Industry), www.spire2030.eu

 Rozwijanie i wdrażanie rozwiązań
neutralnych klimatycznie.
 Zamykanie obiegu strumieni energii,
materiałów i wody.
 Osiągniecie światowej wiodącej
pozycji w przemyśle procesowym.
 Wzmacnianie innowacji i odblokowanie inwestycji publiczno-prywatnych
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https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe/candidates-digital-industry-and-space_en
https://www.spire2030.eu/what/walking-the-spire-roadmap/spire-2050-vision
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Destynacja 1: Neutralna klimatycznie, cyrkularna i zdygitalizowa produkcja
Tematyka dla Process4Planet (ok. 130mln € w 2021r)
Wdrożenie w rzeczywistej skali rozwiązań pilotażowych w ramach koncepcji symbiozy przemysłowo-miejskiej
(I-US); zamykanie obiegu strumieni energii, materiałów i wody, maksymalne obniżenie emisji GHG i ilości wody
odpadowej; wdrażanie innowacji społecznych z udziałem lokalnych społeczności - (2021-TT-01-14 – RIA).
Ustanowienie Europejskiej Społeczności - skutecznego i trwałego forum / platformy łączącej Huby
Cyrkularności (Hubs for Circularity, H4C) oraz wszystkie podmioty chcące inwestować w symbiozę przemysłowomiejską (I-US) w celu budowania nowych łańcuchów wartości o obiegu zamkniętym (2021-TT-01-15 – CSA).

Huby Cyrkularności (Hubs for Circularity, H4C) będą pierwszymi w swoim rodzaju instalacjami
demonstracyjnymi (latarniami morskimi) o skali rzeczywistej, wdrażającymi symbiozę przemysło-miejską w
celu osiągnięcia skokowej zmiany w cyrkulacyjnym wykorzystaniu zasobów i redukcji emisji gazów
cieplarnianych na danym reprezentatywnym obszarze geograficznym.
Koncepcja H4C znacząco wykracza poza badania i innowacje. Konieczne będzie zaangażowanie różnego
rodzaju interesariuszy (przemysłu, MŚP, władz lokalnych, instytucji edukacyjnych i społeczeństwa
obywatelskiego) oraz opracowanie efektywnych strategii wdrażania.

Program Pracy 2021-2022 dla Klastra 4

Destynacja 1: Neutralna klimatycznie, cyrkularna i zdygitalizowa produkcja
Tematyka dla Process4Planet (ok. 130mln € w 2021r)
Koncepcje wykorzystania niesortowanych odpadów tworzyw sztucznych do produkcji strumieni materiałów o
szerokich zastosowaniach przemysłowych (np. węglowodory, olefiny, gaz syntezowy, wodór itp.).
Technologie oparte na elektryfikacji, odporne na fluktuacje dostaw energii (możliwość wykorzystania OZE !!!)
- (2021-TT-01-14 – IA).
Znaczące zwiększenie elastyczności procesu i jego odpowiedzi na zmianę podaży energii umożliwiające
integrację zmiennych źródeł energii, tj. OZE, w tym ewentualne lokalne magazynowanie i konwersja energii
- (2021-TT-01-21 – IA).

Technologie umożliwiające ponowne użycie i recykling materiałów kompozytowych w sposób efektywny i
zrównoważony. Nowe rozwiązania pozwalające na zachowanie własności użytkowych bez konieczności
separacji komponentów (unikanie downcycllingu) – (2021-RES-01-01 – RIA).
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Destynacja 1: Neutralna klimatycznie, cyrkularna i zdygitalizowa produkcja
Tematyka dla Process4Planet (ok. 130mln € w 2021r)
Hubs for circularity, a stepping stone towards climate neutrality and circularity in industry
• HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-14: Deploying industrial-urban symbiosis solutions for the
utilization of energy, water, industrial waste and by-products at regional scale (RIA)
• HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-16: Hubs for Circularity European Community of Practice (ECoP)
platform (CSA)
Enabling circularity of resources in the process industries, including waste and CO2/CO
• HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-17: Plastic waste as a circular carbon feedstock for industry (IA)
Integration of Renewables and Electrification in process industry
• HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-21: Design and optimisation of energy flexible industrial
processes (IA)
Novel paradigms to establish resilient and circular value chains
• HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-01: Ensuring circularity of composite materials (RIA)

Partnerstwo Clean Steel
 Partner wiodący: ESTEP – European Technology Platform
 Przewidywane finansowanie konkursów przez KE: ok. 80M€/2 lata

Wsparcie dla wiodącej roli
Europy w transformacji
przemysłu stalowego
w
sektor neutralny klimatycznie

Polski partner w ESTEP:
SBL Instytut Metalurgii Żelaza
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Destynacja 1: Neutralna klimatycznie, cyrkularna i zdygitalizowa produkcja
Tematyka dla Clean Steel (ok. 56mln€ w 2021r)
Zastąpienie energii z paliw kopalnych (węgla) odnawialną (wodną / wiatrową / słoneczną) energią
elektryczną w produkcji żelaza i stali;
instalacje pilotażowe i demonstratory bezpośredniej redukcji żelaza wodorem;
poprawa procesów topienia plazmowego;
procesy bezpośredniej redukcji tlenków żelaza na bazie energii elektrycznej – (2021-TT-01-18).
Walidacja w przemysłowej skali testowej technologii usuwania zanieczyszczeń ze złomu lub odzysku frakcji
metalowych zawartych w pozostałościach z procesu produkcji stali (hałdy). Technologie separacji i sortowania,
technologie odzysku, zarządzanie składowiskami złomu, wykorzystanie big data - (2021-TT-01-19).
Modyfikacja istniejących instalacji do produkcji stali opartej na rudzie jak również opartej na złomie w
zakresie przepływu energii i materiałów w celu zmniejszenia jego emisyjności, np. poprzez ponowne użycie
gazów metalurgicznych, czy też zastąpienie węgla kopalnego jako środka redukującego gazami zawierającymi
wodór i/lub biomasą - (2021-TT-01-22).
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Destynacja 1: Neutralna klimatycznie, cyrkularna i zdygitalizowa produkcja
Tematyka dla Clean Steel (ok. 56mln€ w 2021r)
Enabling circularity of resources in the process industries, including waste and CO2/CO
• HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-18: Carbon Direct Avoidance in steel: Electricity and hydrogenbased metallurgy (IA)
• HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-19: Improvement of the yield of the iron and steel making (IA)
Integration of Renewables and Electrification in process industry
• HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-22: Adjustment of Steel process production to prepare for the
transition towards climate neutrality (IA)
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Destynacja 1: Neutralna klimatycznie, cyrkularna i zdygitalizowa produkcja
Tematyka dla budownictwa (ok. 60mln€ w 2021r)
Opracowanie i demonstracja nowych metod digitalizacji procesów wydawania pozwoleń i uzgodnień dla prac
budowlanych. Demonstracja nowych narzędzi i rozwiązań do przechowywania, przetwarzania, analizy i
wyszukiwania informacji administracyjnych i regulacyjnych związanych z robotami budowlanymi
– (2021-TT-01-10 IA)
Opracowanie i demonstracja narzędzi cyfrowych do śledzenia materiałów i / lub komponentów oraz
zarządzania odpadami z budowy i rozbiórki (CDW). Opracowanie zautomatyzowanych rozwiązań dla procesu
rozbiórki i segregacji CDW. Zastosowanie podejścia holistycznego uwzględniającego zróżnicowane sposoby
wykorzystania CDW (ponowne użycie, recycling, przekształcenie na produkty wtórne) – (2021-TT-01-10 RIA)
Opracowanie, testowanie i promowanie technologii, urządzeń i systemów na rzecz automatyzacji placu
budowy. Metody wykorzystanie technologii przełomowych, takich jak technologie addytywne, pojazdy
autonomiczne i roboty współpracujące. Zagadnienia BHP oraz nauczania i podnoszenia kwalifikacji
– (2021-TT-01-12 RIA).
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Destynacja 1: Neutralna klimatycznie, cyrkularna i zdygitalizowa produkcja
Tematyka dla budownictwa (ok. 60mln€ w 2021r)
A new way to build, accelerating disruptive change in construction
 HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-10: Digital permits and compliance checks
for buildings and infrastructure (IA)
 HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-11: Automated tools for the valorisation
of construction waste (RIA)

 HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-12: Breakthrough technologies supporting
technological sovereignty in construction (RIA)
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Destynacja 1: Neutralna klimatycznie, cyrkularna i zdygitalizowa produkcja
Struktura Destynacji 1
 Ekologiczna, elastyczna i zaawansowana produkcja (Green, flexible and advanced manufacturing)
 Zaawansowane technologie cyfrowe dla technologii wytwarzania (Advanced digital technologies
for manufacturing).
 Nowe metody w budownictwie, przyśpieszające przełomowe zmiany w sektorze
(A new way to build, accelerating disruptive change in construction)
 Huby cyrkularności, punkt wyjścia dla neutralności klimatycznej i cyrkularności w przemyśle (Hubs
for circularity, a stepping stone towards climate neutrality and circularity in industry)

 Czynniki umożliwiające obieg zasobów w przemyśle procesowym, w tym odpadów i CO2/CO
(Enabling circularity of resources in the process industries, including waste and CO2/CO)
 Integracja zasobów odnawialnych i elektryfikacja w przemyśle procesowym (Integration of
Renewables and Electrification in process industry).
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Destynacja 2: Zdigitalizowany, zasobooszczędny i odporny przemysł
Cele i oczekiwane skutki
 Systemowe podejście do badań i innowacji, współpraca międzysektorowa wzdłuż łańcuchów wartości,
maksymalizacja waloryzacji odpadów, produktów ubocznych i redukcja emisji na poziomie łańcucha
wartości.
 Opracowanie elementów technologicznych i nietechnologicznych (np. modeli biznesowych), aby
wspierać tworzenie nowatorskich przemysłowych łańcuchów wartości o niskiej emisji i o obiegu
zamkniętym.
 Zwiększenie odporności MŚP na wstrząsy, lepsze zarządzanie wartością i zaburzeniami łańcucha dostaw,
wspieranie elastycznych modeli biznesowych, wykorzystywanie nowe możliwości w kluczowych
ekosystemach
 Dostęp do surowców pierwotnych i wtórnych, w szczególności surowców krytycznych
 Zaawansowane materiały „sustainable by design”, z nowymi, ulepszonymi funkcjonalnościami.
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Destynacja 2: Zdigitalizowany, zasobooszczędny i odporny przemysł
Surowce mineralne (ok. 123mln€ w 2021r)
Surowce mineralne pierwotne
Wspieranie rozwoju partnerstwa strategicznego na rzecz integracji przemysłowych łańcuchów wartości UEAfryka, obejmujących poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie surowców mineralnych, ich rafinację oraz
recykling – (2021-RES-01-05 CSA).

Wytworzenie nowej wiedzy i modeli koncepcyjnych, wspartych innowacyjnymi technologiami w celu
wzmocnienia i zabezpieczenia dostępu do surowców pierwotnych przez UE, w szczególności surowców
krytycznych dla przemysłowych łańcuchów wartości i sektorów strategicznych – (2021-RES-01-06 RIA)
Opracowanie innowacyjnych i zrównoważonych technologii i rozwiązań biznesowych dla zrównoważonych
produktów o wysokiej wartości dodanej i ulepszonych właściwościach funkcjonalnych, opartych na surowcach
wyprodukowanych w UE.
Obszary priorytetowe: (i) surowce dla produktów o dużym znaczeniu dla realizacji polityk UE (e-mobilność,
energia odnawialna, baterie) oraz dla sektorów strategicznych (obrona, kosmos); (ii) surowce krytyczne
(CRM), takie jak pierwiastki ziem rzadkich (wykorzystywane w magnesach trwałych) – (2021-RES-01-07 IA)

Program Pracy 2021-2022 dla Klastra 4

Destynacja 2: Zdigitalizowany, zasobooszczędny i odporny przemysł
Surowce mineralne (ok. 123mln€ w 2021r)
Surowce mineralne wtórne
Poszerzenie bazy wiedzy o surowcach wtórnych w UE i krajach trzecich (potencjał, szacowanie zasobów,
produkcja i rafinacja); Ułatwianie i akceleracja komercyjnej eksploatacji unijnych projektów odzyskiwania
zasobów wtórnych UE – (2021-RES-01-03 RIA)

Opracowanie i demonstracja innowacyjnych rozwiązań pilotażowych dotyczących czystej i zrównoważonej
produkcji nieenergetycznych, nierolniczych surowców z produktów wycofanych z użytkowania, takich jak
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE), baterie, płyty drewnopochodne, wielomateriałowe
opakowania papierowe, zużyte opony, etc … – (2021-RES-01-04 IA)
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Surowce mineralne (ok. 123mln€ w 2021r)
Eligibility conditions

The conditions are described in General Annex B. The following exceptions apply:
In order to achieve the expected outcomes, and safeguard the Union’s strategic
assets, interests, autonomy, or security, namely to increase EU resilience in raw
materials supply chains for EU industrial value chains and strategic sectors to
enable their green and digital transition and to reduce current EU overdependence on a few third countries for critical raw materials by boosting
domestic production of primary raw materials, to strengthen EU autonomy and to
build innovative value chains linking directly raw materials producers and endusers, participation to the call is limited to legal entities established in Member
States, associated countries, OECD countries, African Union Countries, and
MERCOSUR, CARIFORUM, and Andean Community.
Proposals including entities established in countries outside the scope specified in
the topic/call/action will be ineligible.
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Surowce mineralne (ok. 123mln€ w 2021r)
Raw materials for EU strategic autonomy and successful transition to a climate-neutral and circular economy
• HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-03: Identifying future availability of secondary raw materials (RIA)
• HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-04: Developing climate-neutral and circular raw materials (IA)

• HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-05: Building EU-Africa partnerships on sustainable raw materials value
chains (CSA)
• HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-06: Innovation for responsible EU sourcing of primary raw materials,
the foundation of the Green Deal (RIA)
• HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-07: Building innovative value chains from raw materials to sustainable
products (IA)
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Zrównoważone technologie materiałowe (ok. 93mln€ w 2021r)
Ustanowienie zintegrowanej międzynarodowej sieci ekspertów i zainteresowanych stron w społeczności
materiałowej aby umożliwić multidyscyplinarne procesy projektowania materiałów. Wspieranie
przyjmowania i wykorzystywania strategii „sustainable-by-design” przez przedsiębiorstwa, w szczególności
MŚP – (2021-RES-01-08 CSA)
Zwiększenie możliwości produkcji materiałów i chemikaliów w zrównoważony i konkurencyjny sposób.
Opracowanie nowych, modułowych koncepcji produkcji dla przemysłu chemicznego, które znacznie
skróciłyby czas rozwoju procesu poprzez standaryzację, modularyzację i zastosowanie nowatorskich
technologii intensyfikacji procesów – (2021-RES-01-09 IA)
Zwiększenie zawartości plastików recyklowalnych w produktach o wysokiej wartości dodanej. Metody
utrzymania jakości produktów zawierających plastiki recyklowalne. Metody wstecznego śledzenia
pochodzenia plastików. Wstęp do technologii wytwarzania plastików „recyclable-by-design”
- (2021-RES-01-10 RIA).
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Zrównoważone technologie materiałowe (ok. 93mln€ w 2021r)
Nowe materiały polimerowe nadające się do recyklingu, zastępujące / ulepszające obecnie stosowane trudne
do recyklingu polimery, np. PVC. Nowe, bezpieczniejsze tworzywa sztuczne z mniejszą zawartością
potencjalnie szkodliwych dodatków, np. plastyfikatorów.
Włączenie aspektów związanych z projektowaniem własności recyklingowych (safe- and sustainable-bydesign), cyrkularnych i funkcjonalnych - (2021-RES-01-11 RIA).
Nowe powłoki metaliczne o istotnie zmniejszonej zawartości substancji toksycznych – pierwiastków ziem
rzadkich, związków chromu, platynowców. Wykorzystanie metod modelowania numerycznego do
projektowania materiałów. Integracja ekoprojektowania i aspektów cyrkularności - (2021-RES-01-12 RIA).
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Zrównoważone technologie materiałowe (ok. 93mln€ w 2021r)

Green and Sustainable Materials
• HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-08: Establishing EU led international community on sustainable-bydesign materials to support embedding sustainability criteria over the life cycle of products
and processes (CSA)
• HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-09: Promote Europe's availability, affordability, sustainability and
security of supply of essential chemicals and materials (IA)
• HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-10: Paving the way to an increased share of recycled plastics in added
value products (RIA)
• HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-11: Safe- and sustainable-by-design polymeric materials (RIA)
• HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-12: Safe- and sustainable-by-design metallic coatings and engineered
surfaces (RIA)
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Technologie materiałowe dla społeczeństwa, środowiska i przemysłu (ok. 87mln€ w 2021r)
Nowa generacja skalowalnych przemysłowo reaktorów do produkcji chemicznej ogrzewanych elektrycznie
oraz powiązane materiały katalityczne. Optymalizacja procesów prowadząca do intensyfikacji produkcji.
Wykorzystanie OZE. W rezultacie zmniejszenie śladu węglowego produkcji chemicznej - (2021-RES-01-14 IA).
Nowe, atrakcyjne ekonomicznie, bezpieczne technologie długoterminowego przechowywania i transportu
wodoru, oparte na katalitycznej syntezie amoniaku pod niskim ciśnieniem.
Technologie dla krótkoterminowego przechowywania wodoru dla rozwiązań mobilnych przy wykorzystaniu
materiałów ultraporowatych - (2021-RES-01-17 RIA).
Nowe antywirusowe i antybakteryjne nanopowłoki do stosowania na obiektach o dużym natężeniu ruchu
(np. klamki do drzwi i okien i inne powierzchnie w budynkach użyteczności publicznej i w transporcie
publicznym) i / lub powłoki na tekstyliach (np. odzież ochronna fartuchy laboratoryjne, maski na twarz itp.) (2021-RES-01-20 RIA).
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Technologie materiałowe dla społeczeństwa, środowiska i przemysłu (ok. 87mln€ w 2021r)
Stworzenie innowacyjnej społeczności skupiającej różnorodne środowiska działającej na rzecz rozwoju
i wdrożenia technologii wytwarzania paliw i chemikaliów przy wykorzystaniu energii słonecznej.
Opracowanie długoterminowej mapy drogowej dla sektora - (2021-RES-01-16 CSA).
Utworzenie bazy danych biomateriałów, zawierającej szczegółowe informacje o właściwościach chemicznofizycznych, biologicznych i toksykologicznych, włączając w to dane z badań klinicznych.
Udostępnienie bazy szerokiej gamie użytkowników końcowych umożliwiające wykorzystanie danych w celu
oceny przydatności biologicznej i klinicznej również w obszarach wykraczających poza ich pierwotne
zastosowania - (2021-RES-01-25 CSA).
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Technologie materiałowe dla społeczeństwa, środowiska i przemysłu (ok. 87mln€ w 2021r)
Materials for the benefit of society and the environment and materials for climate-neutral Industry
• HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-14: Development of more energy efficient electrically heated
catalytic reactors (IA)

• HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-16: Creation of an innovation community for solar fuels
and chemicals (CSA)
• HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-17: Advanced materials for hydrogen storage (RIA)

• HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-20: Antimicrobial, Antiviral, and Antifungal Nanocoatings (RIA)
• HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-25: Biomaterials database for Health Applications (CSA)
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Działania przekrojowe dotyczące materiałów i danych;

(6 mln€ w 2021r)

Materials and data cross-cutting actions
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-26: Sustainable Industry Commons (RIA)

Opracowanie opartych na danych narzędzi dla przemysłu w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia ilości
odpadów i emisji przy jednoczesnej poprawie jakości materiałów / produktów / procesów w całym cyklu życia
produktu / systemu usług

Program Pracy 2021-2022 dla Klastra 4

Destynacja 2: Zdigitalizowany, zasobooszczędny i odporny przemysł
Odporność unijnych przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP i start-upów (ok. 20mln€ w 2021r)
Narzędzia ułatwiające badania techniczne (due diligence) i tworzenie nowych przedsięwzięć w oparciu o
innowacje o wysokim potencjale i skalowanie start-upów finansowanych przez HE, przy wykorzystaniu
informacji zebranych w Innovation Radar - (2021-RES-01-27 CSA).
Opracowanie strategii ponownego otwarcia ponad 20 obiektów przemysłowych w Europie, ostatnio
zamykanych; Identyfikacja kluczowych graczy, interesariuszy i projektów w celu wsparcia regionów w
działaniach na rzecz zielonej i cyfrowej transformacji - (2021-RES-01-28 CSA).
Stworzenie systemu wsparcia MŚP w zakresie innowacji i budowania potencjału obejmującego ocenę
zdolności firm do transformacji modeli biznesowych i zwiększenia ich odporności, stworzenia planu wdrażania
innowacji oraz wsparcia finansowego wdrażania innowacji - (2021-RES-01-29 CSA)
Generowanie innowacji, które łączą innowacje technologiczne i społeczne oraz angażują przemysł i
społeczeństwo do realizacji priorytetów UE. Zapewnienie innowatorom społecznym wsparcia finansowego i
budowanie potencjału skutkującego większą odpornością, rozwojem i integracją przedsiębiorstw
- (2021-RES-01-31 RIA).
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Odporność unijnych przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP i start-upów (ok. 20mln€ w 2021r)
Improving the resilience and preparedness of EU businesses, especially SMEs and Startups
• HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-27: Innovation Radar, Tech Due Diligence and Venture Building for
strategic Digital and Industrial Technologies (CSA)

• HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-28: Re-opening industrial sites preparatory action – Promoting a
sustainable strategy for Europe’s industrial future (CSA)
• HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-29: 'Innovate to transform' support for SME's sustainability
transition (CSA)
• HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-31: European Technological and Social Innovation Factory (RIA)
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Odporność unijnych przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP i start-upów (ok. 20mln€ w 2021r)
Improving the resilience and preparedness of EU businesses, especially SMEs and Startups
• HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-27: Innovation Radar, Tech Due Diligence and Venture Building for
strategic Digital and Industrial Technologies (CSA)

• HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-28: Re-opening industrial sites preparatory action – Promoting a
sustainable strategy for Europe’s industrial future (CSA)
• HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-29: 'Innovate to transform' support for SME's sustainability
transition (CSA)
• HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-31: European Technological and Social Innovation Factory (RIA)
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Odporność unijnych przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP i start-upów ( 10mln€ w 2021r)
HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-32: Social and affordable housing district demonstrator (IA)
Demonstrator – program pilotażowy rewitalizacji osiedli mieszkalnictwa społecznego, w oparciu o
propozycje „Affordable Housing Initiative”, przy wykorzystaniu najnowszych innowacji technologicznych i
społecznych, z uwzględnieniem potencjału powielenia rozwiązań.
Wytworzenie powiązań biznesowych, kulturalnych i społecznych zapewniających wysoką jakość życia w
rewitalizowanych osiedlach
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Zagadnienia horyzontalne
 Współpraca międzynarodowa nie jest obowiązkowa, ale zaleca się ją z niektórymi regionami lub krajami
w celu nawiązania międzynarodowych kontaktów i uzyskania dodatkowej specjalistycznej wiedzy i
wartości do działań.
 Przypadki biznesowe użycia i strategie eksploatacji wymagane są dla tematów dla których spodziewany
wpływ (expected impact) może być osiągnięty tylko poprzez uwzględnienie uzasadnienia biznesowego
przedsięwzięcia.
 Synergie umożliwią dostęp do finansowania mieszanego i finansowania z innych programów UE: Cyfrowa
Europa (DEP); EIT KIC Manfacturing, EIT KIC Raw Materials; krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje.
 Nowy europejski Bauhaus: projektowanie zrównoważonych sposobów życia na skrzyżowaniu sztuki,
kultury, integracji społecznej, nauki i technologii. Obejmuje to badania i innowacje w zakresie produkcji,
budownictwa, zaawansowanych materiałów, GOZ.

Wydarzenia

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

Wydarzenia

https://cloud.effra.eu/index.php/s/eaUTb5NeiabDgql

Wydarzenia

https://www.sunergy-initiative.eu/opportunities-fossil-free-europe

NARODOWE
CENTRUM BADAŃ
I ROZWOJU
ul. Nowogrodzka 47a,
00-695 Warszawa
ncbr.gov.pl
Obserwuj nas:

Jarosław Piekarski
Jaroslaw.piekarski@kpk.gov.pl
+48 664032133

Małgorzata Kapica
Malgorzata.kapica@kpk.gov.pl
+48 668 935 258

