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



Neutralna Klimatycznie Gospodarka UE do roku 2050

Wyzwania



Budżet programu HORYZONT EUROPA
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35 % budżetu będzie 

przeznaczone na szeroko 

rozumiane działania związane 

z kwestami klimatycznymi

ok. 15% budżetu bezpośrednio 

na obszar „Klimat, Energia, 

Mobilność”



Klaster 5 Program pracy

Climate, Energy and Mobility work programme

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-8-climate-energy-and-mobility_horizon-2021-2022_en.pdf


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

Więcej informacji o Partnerstwach w klastrze 5 Klimat, energia, mobilność

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe/candidates-climate-energy-and-mobility_en


Klaster 5 Misje

Więcej informacji o Misji Adaptacja do zmian klimatuWięcej informacji o Misji Inteligentne Miasta Neutralne dla 
Klimatu

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/adaptation-climate-change-including-societal-transformation_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en


Klaster 5, kierunek 1: Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji w 

kierunku neutralności klimatycznej 

HORIZON-CL5-2022-D1-01-02-two-stage: Socio-economic risks of climate

change in Europe (RIA, €10 mln|€5 mln)

Cel: 

• Kompleksowa ocena społeczno-ekonomiczna przyszłych skutków zmiany 

klimatu 

• Różne sektory, kraje/regiony, skale czasowe, strefy klimatyczne

• Scenariusze społeczno-gospodarcze z ulepszonym sektorowym, 

międzysektorowym i przestrzennym prognozowaniem oddziaływania.

Otwarcie konkursu: 12.10.2021
Termin składania wniosków: I etap: 10.02.2022, II etap: 27.09.2022

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d1-01-02-two-stage


Klaster 5, kierunek 1: Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji w 

kierunku neutralności klimatycznej 

HORIZON-CL5-2022-D1-02-01: Verification and reconciliation of estimates

of climate forcers (RIA, €15 mln|€5 mln)

Otwarcie konkursu: 12.10.2021
Termin składania wniosków: 10.02.2022

Cel:

Zwiększenie zdolności do ustalenia, czy i w jakim stopniu wysiłki na rzecz 

redukcji emisji wytwarzają pożądane sygnały atmosferyczne dla 

kluczowych gazów cieplarnianych w odpowiednich skalach przestrzennych 

i czasowych.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d1-02-01


Klaster 5, kierunek 1: Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji w 

kierunku neutralności klimatycznej 

HORIZON-CL5-2022-D1-02-02: Development of high-resolution Earth system 

models for global and regional climate change projections (RIA, €20 mln|€10 

mln)

Otwarcie konkursu: 12.10.2021
Termin składania wniosków: 10.02.2022

Cel:

• Udoskonalenie europejskich modeli systemu ziemia-atmosfera-ocean-ziemia 

o wysokiej rozdzielczości, zdolnych do symulacji kluczowych procesów 

klimatycznych, ich zmienności i przyszłych tendencji w tym i w przyszłym 

stuleciu,

• Poprawa jakości, solidności i wszechstronności prognoz klimatycznych w 

różnych skalach czasowych i przestrzennych (globalnej i regionalnej).

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d1-02-02


Klaster 5, kierunek 1: Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji w 

kierunku neutralności klimatycznej 

HORIZON-CL5-2022-D1-02-04: Supporting the formulation of adaptation

strategies through improved climate predictions in Europe and beyond (RIA, 

€20 mln|€10 mln)

Otwarcie konkursu: 12.10.2021
Termin składania wniosków: 10.02.2022

Cel:

• Wsparcie wdrażania nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do 

zmiany klimatu i misji w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, 

• Lepszy dostęp do wiedzy na temat wpływu na klimat i danych na temat 

indywidualnych i zbiorowych zagrożeń klimatycznych dla wszystkich 

szczebli administracji i zainteresowanych stron.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d1-02-04


Klaster 5, kierunek 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii

HORIZON-CL5-2022-D3-03-04: Integrated wind farm control (RIA, €18 mln|€6

mln)

Cel:

Opracowanie narzędzi opartych na danych open source w celu obniżenia 

kosztów energii na eksploatację, przy jednoczesnym zwiększeniu całkowitej 

produkcji farm wiatrowych, oraz równoległej oceny ryzyka operacyjnego 

wynikającego z wybranego rozwiązania, w tym np. ograniczeń wynikających 

z uczenia maszynowego (AI) i odporności na oszustwa stron trzecich, tj. 

bezpieczeństwa operacyjnego.

Otwarcie konkursu: 06.09.2022
Termin składania wniosków: 10.01.2023

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d3-03-04


Klaster 5, kierunek 6: Transport i inteligentne usługi transportowe

HORIZON-CL5-2022-D6-02-03: Smart enforcement for resilient, sustainable and 

more efficient transport operations (RIA, €8 mln|€4 mln)

Otwarcie konkursu: 28.04.2022
Termin składania wniosków: 06.09.2022

Cel:

Innowacyjny, wydajny, spójny i odporny system egzekwowania przepisów 

dzięki bezpośredniemu, bezdotykowemu dostępowi do cyfrowych informacji 

w czasie rzeczywistym o pojeździe, kierowcy i ładunku przez właściwe organy.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d6-02-03


Klaster 5, kierunek 6: Transport i inteligentne usługi transportowe

HORIZON-CL5-2022-D6-02-04: Accelerating the deployment of new and shared

mobility services for the next decade (IA, €20 mln|€8-10 mln)

Otwarcie konkursu: 28.04.2022
Termin składania wniosków: 06.09.2022

Cel:
Opracowanie i pilotażowe testowanie co najmniej trzech różnych scenariuszy modeli 

biznesowych opartych na platformach współpracy lub partnerstwach publiczno-

prywatnych/projektach, z których każdy przyczynia się do: 
• zmniejszenia zagęszczenia ruchu i zanieczyszczenia powietrza, 

• zmniejszenia ryzyka drogowego, 

• włączenia społecznego, dostępności w każdym mieście (żywe laboratorium).

Zwiększony udział nowych i współdzielonych usług w zakresie mobilności (NMS) w 

dystrybucji modalnej, np. o 25 % w porównaniu z realistycznym poziomem bazowym 

i rentownością finansową usług.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d6-02-04


Klaster 5: Kierunek 6: Transport i inteligentne usługi transportowe

HORIZON-CL5-2022-D6-02-05: Advanced multimodal network and traffic

management for seamless door-to-door mobility of passengers and freight

transport (RIA, €15 mln|€4-5 mln)

Otwarcie konkursu: 28.04.2022
Termin składania wniosków: 06.09.2022

Cel:

• Ulepszona multimodalna sieć transportowa i możliwości zarządzania 

ruchem, ułatwiające bezproblemową mobilność „od drzwi do drzwi”dla

pasażerów i towarów.

• Efektywna i odporna wymiana danych w całej sieci oraz nowe 

zintegrowane systemy zarządzania danymi do dynamicznego

i responsywnego zarządzania siecią multimodalną i ruchem.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d6-02-05


Nabory konkursowe w klastrze 5
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W 2021 już się kończą (wrzesień / październik –
zależnie od tematu).

W 2022 czekają konkursy we wszystkich z 
przedstawionych kierunków badań.

Terminy składania wniosków – zależnie od 
tematu – już od stycznia 2022 roku.
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