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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.



Plan Strategiczny 2021-2024

 Kluczowe ukierunkowania strategiczne

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

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.



Przemysł neutralny klimatycznie i cyrkularny – Klaster 4

Cyrkularne łańcuchy wartości, produkcja bezodpadowa, 
waloryzacja strumieni odpadów; 

 Symbioza przemysłowa;

 Huby cyrkularności;

 Technologie recyclingu, ponownego użycia.

 Eliminacja paliw kopalnych, zarówno jako źródła energii jak i 
surowca chemicznego:

 Uwodorowienie i  elektryfikacja produkcji i procesów; 

 Uelastycznienie procesów przemysłowych, przystosowanie do 
zmiennych dostaw energii (wykorzystanie OZE);

Waloryzacja strumieni CO/CO2.



Process 4 Planet - partnerstwo współprogramowane w Klastrze 4

5https://www.spire2030.eu/content/p4planet-roadmap-2050

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

https://www.spire2030.eu/content/p4planet-roadmap-2050
http://www.effra.eu/


6
https://www.estep.eu/clean-steel-roadmap/

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

Clean Steel - partnerstwo współprogramowane w Klastrze 4

https://www.estep.eu/clean-steel-roadmap/


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 przemysłowo-miejską (I-US) w celu budowania nowych łańcuchów wartości o 
obiegu zamkniętym (2021-TT-01-15 – CSA).

Program Pracy 2021-2022 dla Klastra 4

Neutralny klimatycznie, cyrkularny przemysł

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.

LC-GD-3-2-2020
Demonstration of systemic solutions 
for the territorial deployment of the 
circular economy



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).

Program Pracy 2021-2022 dla Klastra 4

Cyrkularność zasobów w procesach przemysłowych,
Eliminacja paliw kopalnych



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).

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)

Program Pracy 2021-2022 dla Klastra 4

Cyrkularność zasobów w procesach przemysłowych,
Eliminacja paliw kopalnych



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).

Program Pracy 2021-2022 dla Klastra 4

Technologie dla czystego przemysłu stalowego



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)

Program Pracy 2021-2022 dla Klastra 4

Tematyka dla Process4Planet (132,7mln € w 2021r)



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 hydrogen-based 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)

Program Pracy 2021-2022 dla Klastra 4

Surowce mineralne (36M€)

Raw materials for EU open strategic autonomy and successful transition to a climate-
neutral and circular economy

HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-04: Developing climate-neutral and circular raw 
materials (IA)



 multidyscyplinarne procesy projektowania materiałów z wykorzystaniem strategii 
„safe- and sustainable-by-design”, ekoprojektowanie;

 technologie wytwarzania plastików „recyclable-by-design”.

 Nowe procesy chemiczne oparte na nowych katalizatorach i elektryfikacji; 
Wykorzystanie OZE.

 Technologie krótko- i długoterminowego przechowywania wodoru.

 Wsparcie dla innowacyjnej społeczności działającej na rzecz rozwoju 
i wdrożenia technologii wytwarzania paliw i chemikaliów przy wykorzystaniu energii 
słonecznej.

Program Pracy 2021-2022 dla Klastra 4

Tematy, o których nie mówiłem

 Nowe technologie produkcji: produkcja bez defektów (zero-defect production), 
ponowne użycie i wytwarzane (reuse & remanufacturing);

 Technologie cyfrowe (AI, Dane, Robotyka) umożliwiające zarządzanie cyrkularnymi 
łańcuchami wartości w produkcji i procesach, w tym w sektorze budowlanym;



Konkursy – zasady uczestnictwa

 Wnioski są składane w odpowiedzi na ogłoszone konkursy

 konkursy mają predefiniowaną tematykę  (nie dotyczy grantów ERC, MSCA, 
EIC Accelerator)

 Projekty są realizowane w konsorcjach międzynarodowych 
(min. 3 partnerów z 3 różnych państw – mogą być wyjątki)

 Nie dotyczy grantów ERC, MSCA, EIC Accelerator

 Wyjątki: (i) finansowanie kaskadowe (open calls): konkursy ogłaszane przez 
realizowane projekty; 
(ii) wybrane konkursy ogłaszane przez partnerstwa zinstytucjonalizowane.

 Co do zasady środki pochodzące z funduszy KE zarządzanych centralnie nie 
stanowią pomocy publicznej;

 Dofinansowanie KE na poziomie 50-70% kosztów kwalifikowanych (IA), 
100% (RIA, CSA, non-for-profit).



Konkursy – zasady uczestnictwa

Termin składania wniosków dla obszaru INDUSTRY klastra 4:

23 września 2021

Portal programu:

Search Funding & Tenders (europa.eu)

Nagrania sesji dnia informacyjnego dla klastra 4:

https://www.horizon-europe-
infodays2021.eu/event/cluster-4-digital-industry-space

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43120193;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
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-4-digital-industry-space


Od 2007 odpowiada za obszar 
Technologii Przemysłowych w 
Krajowym Punkcie Kontaktowym 
Programów Badawczych UE.

Jarosław 
Piekarski

Małgorzata Kapica - od 2004 r. 
pracuje w Krajowym Punkcie 
Kontaktowym Programów 
Badawczych UE (KPK PB UE),
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Przemysłowych. 

Małgorzata 
Kapica 
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