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ONZ - Porozumienie Paryskie ws Zmian

Klimatu – ograniczenie globalnego

wzrostu tempratury ponizej 2°C

Neutralna Klimatycznie

Gospodarka UE do roku

2050

Ambitniejszy cel redukcji emisji gazow cieplarnianych w 

UE do roku 2030 - z 50% do 55% w stosunku do 

poziomu z roku 1990 w odopowiedzialny sposób

Wsparcie dla badań

i innowacji

Europejski Plan Odbudowy

Gospodarczej

Wyzwania
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Klaster 5 – Oczekiwane skutki



Clean Hydrogen

Batteries

Built4People

Zero-emission road transport

Clean Energy Transition

Driving Urban Transitions

Zero-emission waterborne transport 

Europe’s Rail

Clean Aviation

Single European Sky ATM Research 3 

Connected and Automated Mobility (CCAM)

Klaster 5 Partnerstwa

Driving Urban Transitions 
for a Sustainable Future

• 100 Positive Energy Districts and Neighbourhoods –
Transforming the Urban Energy System

• The 15-Minute City – Rethinking the Urban Mobility 
System and Space

• Downsizing District Doughnuts – An Integrated 
Approach for Urban Greening and Circularity Transitions
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Klaster 5: 
Kierunek / destination 1
Nauki o klimacie i 
odpowiedzi na rzecz 
transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej 

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

Nauki o klimacie

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

 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.

Otwarcie konkursu: 24.06. 2021
Termin składania wniosków: 14.09.2021

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d1-01-02


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

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



KIERUNEK 2: Międzysektorowe działania na rzecz klimatu
Konkurencyjny i zrównoważony europejski łańcuch wartości baterii

• HORIZON-CL5-2021-D2-01-01: Sustainable processing, refining and 
recycling of raw materials (Batteries Partnership) (RIA; €21|6-7 mln € )

 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.

Otwarcie konkursu: 24.06. 2021
Termin składania wniosków: 19.10.2021

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d2-01-01


• HORIZON-CL5-2021-D2-01-06: Sustainable, safe and efficient recycling processes 
(Batteries Partnership); (RIA; €30|9-10 mln € )

 Lepszy dostęp do materiałów akumulatorowych i wzmocniona niezależność surowcowa
Europy dzięki zwiększonemu obiegowi przepływu materiałów i wykorzystaniu surowców
wtórnych w nowych akumulatorach produkowanych w Europie;

 Zwiększona konkurencyjność europejska oferująca zrównoważone, bezpieczne, 
energooszczędne technologie recyklingu akumulatorów o niskim śladzie węglowym oraz 
rozwiązania o wysokiej skalowalności;

 Zmniejszone koszty recyklingu i wpływ na środowisko dzięki nowym i przełomowym 
koncepcjom recyklingu o bardzo wysokiej wydajności;

 Ulepszone aspekty recyklingu w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, branża jest 
przygotowana do spełnienia nowych celów regulacyjnych dotyczących recyklingu.

Konkurencyjny i zrównoważony europejski łańcuch wartości baterii

Otwarcie konkursu: 24.06. 2021
Termin składania wniosków: 19.10.2021

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d2-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Batteries;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43120821;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Klaster 5: 
Kierunek / Destination 3
Zrównoważona, bezpieczna 
i konkurencyjna dostawa 
energii

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
Wychwyt, utylizacja i składowanie CO2 (CCUS)

• HORIZON-CL5-2021-D3-02-12: Integration of CCUS in hubs and clusters, 
including knowledge sharing activities (CSA, €2 mln|€2 mln)

 Badania możliwości CCUS w hubach i klastrach, w tym działania związane z dzieleniem się 
wiedzą;

 Identyfikacja potencjalnych nowych projektów CO2 będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w rozumieniu rozporządzenia TEN-E*;

 Umożliwienie i przyspieszenie wdrożenia infrastruktury CCUS składającej się z punktów 
przechwytywania i klastrów, węzłów pośrednich, obiektów konwersji CO2, bezpiecznego i 
ekonomicznego transportu i składowania CO2;

 Wdrożenia operacyjne węzłów i klastrów – początek lat 20` XXI wieku.

Otwarcie konkursu: 24.06.2021
Termin składania wniosków: 05.01.2022

*Trans-European Networks for Energy (TEN-E)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-02-12
https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/trans-european-networks-energy_en


Klaster 5: 
Kierunek / Destination 4
Efektywne, zrównoważone
i dostępne dla każdego 
wykorzystanie energii 

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 

Wysoce energooszczędne i neutralne dla klimatu zasoby budowlane UE

• HORIZON-CL5-2021-D4-02-02: Cost-effective, sustainable multi-functional
and/or prefabricated holistic renovation packages, integrating RES and 
including re-used and recycled materials (Built4People) (IA, €22 mln|€9-11 
mln)

 Zwiększona skala i produktywność w procesie renowacji: wykazane i skwantyfikowane 
skrócenie czasu prac budowlanych/renowacyjnych na miejscu (co najmniej 30% do 50%);

 Wyrównana i skwantyfikowana poprawa izolacji i szczelności w porównaniu ze 
standardowymi rozwiązaniami renowacyjnymi;

 Zwiększony udział ponownie wykorzystywanych i/lub pochodzących z recyklingu i/lub 
biosurowców materiałów budowlanych/produktów wykorzystywanych do renowacji 
budynków, 

 Szybsze przyjęcie ogólnounijnych norm lub certyfikacja ponownie użytych i/lub 
poddanych recyklingowi materiałów/produktów budowlanych. 

Otwarcie konkursu: 02.09.2021
Termin składania wniosków: 25.01.2022

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d4-02-02


Klaster 5: 
Kierunek / Destination 4
Czyste i konkurencyjne 
rozwiązania dla wszystkich 
rodzajów transportu

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

Zero-emisyjny transport drogowy

• HORIZON-CL5-2021-D5-01-04: LCA and design for sustainable circularity -
holistic approach for zero-emission mobility solutions and related battery
value chain (2ZERO & Batteries Partnership) (CSA, €4 mln|€4 mln)

• Wspólny konkurs partnerstw "Batteries-2Zero”;

• Ocena cyklu życia (LCA) bezemisyjnych rozwiązań w zakresie transportu drogowego, 
koncentrująca się na pojazdach bezemisyjnych i ich bateriach;

• Oczekuje się, że projekty obejmą skoordynowane działania w zakresie oceny cyklu życia 
(LCA) i  inwentaryzacji (LCI) na poziomie pojazdów i ogniw, aby zdefiniować i opracować 
unikalne i wspólne podejście ze wspólnymi metodologiami zarówno dla pojazdów 
bezemisyjnych, jak i łańcucha wartości baterii.

Otwarcie konkursu: 02.09.2021
Termin składania wniosków: 25.01.2022

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d5-01-04
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