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Technologie cyfrowe, przemysłowe i kosmiczne

• D1: Climate neutral, circular and digitized production (334,5M€)

• D2: Increased autonomy in key strategic value chains for 

resilent industry (411,2M€)

• D3: World leading data and computing technologies (205M€)

• D4:  Digital and emerging technologies for competitiveness 

and fit for the green deal (271,5M€)

• D5: Open strategic autonomy in developing, deploying and 

using global space-based infrastructures, services, applications 

and data (87,5M€);

• D6: A human-centred and ethical development of digital and 

industrial technologies (121M€)
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Technologie przemysłowe

• D1: Climate neutral, circular and digitized production (334,5M€)

• D2: Increased autonomy in key strategic value chains for 

resilent industry (411,2M€)

• D3: World leading data and computing technologies (205M€)

• D4:  Digital and emerging technologies for competitiveness 

and fit for the green deal (271,5M€)

• D5: Open strategic autonomy in developing, deploying and 

using global space-based infrastructures, services, applications 

and data (87,5M€);

• D6: A human-centred and ethical development of digital and 

industrial technologies (121M€)



Kierunek: Neutralna klimatycznie, 
cyrkularna i zdygitalizowa produkcja
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Klaster 4 - Technologie przemysłowe

Expected impact:

Global leadership in clean and climate-neutral industrial value chains, circular economy and climate-neutral 

digital systems and infrastructures (networks, data centres), through innovative production and manufacturing 

processes and their digitisation, new business models, sustainable-by-design advanced materials and 

technologies enabling the switch to decarbonisation in all major emitting industrial sectors, including green 

digital technologies.

Strategic Plan 2021-2024

Oczekiwane efekty:

Globalna pozycja lidera w czystych i neutralnych dla klimatu przemysłowych łańcuchach 

wartości, gospodarce o obiegu zamkniętym oraz neutralnych dla klimatu systemach i 

infrastrukturze cyfrowej (sieci, centra danych), dzięki innowacyjnym procesom produkcyjnym oraz 

ich cyfryzacji, nowym modelom biznesowym, zaawansowanym materiałom zapewniającym 

zrównoważony rozwój oraz technologie umożliwiające przejście na dekarbonizację we wszystkich 

głównych wysokoemisyjnych sektorach przemysłowych, w tym zielone technologie cyfrowe. 
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Konkurs: CLIMATE NEUTRAL, CIRCULAR AND DIGITISED 

PRODUCTION 2022

Budżet: 334,5M€

Deadline: 30 marca 2022

8 temarów IA (Innovation Action)

5 tematów RIA (Research and Innovation Action)

Kierunek: Neutralna klimatycznie, 
cyrkularna i zdygitalizowa produkcja

Klaster 4 - Technologie przemysłowe
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Made in Europe

 Green, flexible and advanced manufacturing

 Advanced digital technologies for manufacturing

 A new way to build, accelerating disruptive change in 

construction

Process for Planet

 Hubs for circularity, a stepping stone towards climate neutrality

and circularity in industry 

Process for Planet, Clean Steel

 Enabling circularity of resources in the process industries, 

including waste and CO2/CO

 Integration of Renewables and Electrification in process

industry

Kierunek: Neutralna klimatycznie, 
cyrkularna i zdygitalizowa produkcja

Klaster 4 - Technologie przemysłowe
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 A new way to build, accelerating disruptive change in 

construction

Process for Planet

 Hubs for circularity, a stepping stone towards climate neutrality

and circularity in industry 

Process for Planet, Clean Steel

 Enabling circularity of resources in the process industries, 
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Made in Europe

Green, flexible and advanced manufacturing

 HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-01: Rapid reconfigurable production 

process chains (IA), TRL 5-7, Budżet 27,5M€, 3 projekty 8-10M€, dof. KE 60%

 HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-02: Products with complex functional 

surfaces (RIA), TRL 4-6, Budżet 21,5M€, 4 projekty 4-6M€

 HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-03: Excellence in distributed control and 

modular manufacturing (RIA), TRL 4-6, Budżet 21,5M€, 4 projekty 4-6M€

 HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-04: Intelligent work piece handling in a full 

production line (Made in Europe Partnership) (RIA) , TRL 4-6, Budżet 21,5M€, 

4 projekty 4-6M€

Kierunek: Neutralna klimatycznie, 
cyrkularna i zdygitalizowana produkcja

Klaster 4 - Technologie przemysłowe
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Made in Europe

Advanced digital technologies for manufacturing

 HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-06: ICT Innovation for Manufacturing 

Sustainability in SMEs (I4MS2) (IA) , TRL 5-7, Budżet 30M€, 4 projekty 4-8M€, 

dof. KE 60%

 HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-07: Digital tools to support the engineering

of a Circular Economy (RIA) , TRL 4-6, Budżet 22M€, 3 projekty 3-6M€

Kierunek: Neutralna klimatycznie, 
cyrkularna i zdygitalizowana produkcja

Klaster 4 - Technologie przemysłowe
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A new way to build, accelerating disruptive change in construction

 HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-09: Demonstrate the use of Digital Logbook 

for buildings (IA) , TRL 5-7, Budżet 9M€, 2 projekty ~4,5€, dof. KE 70%

Kierunek: Neutralna klimatycznie, 
cyrkularna i zdygitalizowana produkcja

Klaster 4 - Technologie przemysłowe
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Processes4Planet

Hubs for circularity, a stepping stone towards climate neutrality and 

circularity in industry 

 HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-10: Circular flows for solid waste in urban

environment () (IA);  TRL 5-7, Budżet 42,5M€, 3 projekty 12-18M€, dof. KE 60%

Kierunek: Neutralna klimatycznie, 
cyrkularna i zdygitalizowana produkcja

Klaster 4 - Technologie przemysłowe
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Processes4Planet

Hubs for circularity, a stepping stone towards climate neutrality and 

circularity in industry 

 HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-10: Circular flows for solid waste in urban

environment () (IA);  TRL 5-7, Budżet 42,5M€, 3 projekty 12-18M€, dof. KE 60%

Kierunek: Neutralna klimatycznie, 
cyrkularna i zdygitalizowana produkcja

Klaster 4 - Technologie przemysłowe

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.
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Processes4Planet, Clean Steel

Enabling circularity of resources in the process industries, including waste 

and CO2/CO

 HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-11: Valorisation of CO/CO2 streams into 

added-value products of market interest (IA) ;  TRL 5-7, Budżet 42,5M€, 3 projekty 

12-18M€, dof. KE 60%

 HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-13: Raw material preparation for clean 

steel production (IA) ;  TRL 5-7, Budżet 14M€, 3 projekty 4-5M€, dof. KE 60%

Kierunek: Neutralna klimatycznie, 
cyrkularna i zdygitalizowana produkcja

Klaster 4 - Technologie przemysłowe
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Processes4Planet, Clean Steel

Integration of Renewables and Electrification in process industry

 HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-15: New electrochemical conversion

routes for the production of chemicals and materials in process industries

(RIA) ) ;  TRL 4-6, Budżet 30M€, 3 projekty 8-12M€

 HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-16: Modular and hybrid heating

technologies in steel production (IA) ) ;  

TRL 5-7, Budżet 10M€, 3 projekty ~3M€, dof. KE 60%

 HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-17: Integration of hydrogen for replacing 

fossil fuels in industrial applications (Processes4Planet Partnership) (IA) ;  TRL 5-7, 

Budżet 42,5M€, 3 projekty 12-18M€, dof. KE 60%

Kierunek: Neutralna klimatycznie, 
cyrkularna i zdygitalizowana produkcja

Klaster 4 - Technologie przemysłowe
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 Partnerstwo współprogramowane, budowane jako kontynuacja partnertwa

kontraktowego Factories of the Future – FoF (2009r, z pierwsze konkursy w 2010r.) 

 Partner wiodący: stowarzyszenie EFFRA (The European Factories of the Future 

Research Association), www.effra.eu

 W samym partnerstwie udział polskich instytucji jest niski, członkiem jest jedynie 

Politechnika Wrocławska. 

 W konkursach partnerstwa FoF w ramach PR Horyzont 2020 organizacje PL uzyskały 

3,94M€ dofinansowania (0,7% budżetu) uczestnicząc w 16 projektach (1,3% 

wszystkich projektów).

 Partnerstwo jest dedykowane R&I w przemyśle wytwórczym. Potencjał PL w tym 

obszarze jest organizowany w Hubach Innowacji Cyfrowych (konkurs MR 2018), 

oraz przez Polską Platformę Przemysłu Przyszłości, powstałą w 2019r.

Partnerstwo współprogramowane Made in 

Europe

Klaster 4 - Technologie przemysłowe

http://www.effra.eu/
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 Budowane jako kontynuacja partnertwa Sustainable Process Industry,  powołanego 

wraz z rozpoczęciem Programu Ramowego Horyzont 2020 (2013).

 Dedykowane transformacji przemysłu procesowego na rzecz neutralności 

klimatycznej.

 Partnerem społecznościowy: stowarzyszenie A.SPIRE, 

https://www.spire2030.eu/spire/the-association/

 10 sektorów: chemia, cement, ceramika, papier, stal, metale nieżelazne, surowce 

mineralne, inżynieria, woda, petrochemia

 Członkami stowarzyszenia A.SPIRE są dwie polskie instytucje: AGH oraz GIG.

 Bardzo duży potencjał PL w kierunku tego partnerstwa (12,8M€ dofinansowania 

- 2% budżetu dla PL w konkursach SPIRE 2014-2020)

Partnerstwo współprogramowane Process 4 

Planet 

Klaster 4 - Technologie przemysłowe

https://www.spire2030.eu/spire/the-association/
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 Partner wiodący: ESTEP – European Steel Technology Platform 

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

 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

Partnerstwo współprogramowane Clean Steel

Klaster 4 - Technologie przemysłowe

https://www.estep.eu/clean-steel-roadmap/
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 Partnerstwo publiczno-prywatne wspierane przez Europejski Instytut 

Technologi i Innowacji (EIT)

 60+ członków i 50+ partnerów

 Długofalowe podejście do trwałości partnerstwa

 Wspieranie projektów innowacyjnych wykorzystujących technologie 

wspomagające produkcję

 400M+ EUR  - budżet do 2026

EIT Manufacturing

Klaster 4 - Technologie przemysłowe



Kierunek: Zdigitalizowany, zasobooszczędny
i odporny przemysł 
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Expected impact:

Industrial leadership and increased autonomy in key strategic value chains with security of supply in raw 

materials, achieved through breakthrough technologies in areas of industrial alliances, dynamic industrial 

innovation ecosystems and advanced solutions for substitution, resource and energy efficiency, effective reuse 

and recycling and clean primary production of raw materials, including critical raw materials, and leadership in 

the circular economy.

Oczekiwane efekty:

Wiodąca pozycja w przemyśle i zwiększona autonomia w kluczowych strategicznych łańcuchach 

wartości z bezpieczeństwem dostaw surowców, osiągnięta dzięki przełomowym technologiom w 

obszarach sojuszy przemysłowych, dynamicznym ekosystemom innowacji przemysłowych i 

zaawansowanym rozwiązaniom w zakresie zastępowania, efektywnego gospodarowania 

zasobami i energią, efektywnego ponownego wykorzystania i recyklingu oraz czystej produkcji 

pierwotnej surowców, w tym surowców krytycznych, oraz wiodąca pozycja w gospodarce o 

obiegu zamkniętym.
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Konkurs: Call - A DIGITISED, RESOURCE-EFFICIENT AND 

RESILIENT INDUSTRY 2022 

Budżet: 402,2M€

Deadline: 30 marca 2022

7 temarów IA (Innovation Action)

11 tematów RIA (Research and Innovation Action)

3 tematy CSA (Coordinating and supporting Action)

Klaster 4 - Technologie przemysłowe

Kierunek: Zdigitalizowany, zasobo-oszczędny 
i odporny przemysł 
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Novel paradigms to establish resilient and circular value 

chains

Raw materials for EU open strategic autonomy and 

successful transition to a climate-neutral and circular 

economy 

Green and Sustainable Materials

Materials for the benefit of society and the environment

and materials for climate neutral Industry 

Materials and data cross-cutting actions 

 Improving the resilience and preparedness of EU 

businesses, especially SMEs and Startups

Kierunek: Zdigitalizowany, zasobooszczędny
i odporny przemysł 

Klaster 4 - Technologie przemysłowe
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Processes4Planet

Novel paradigms to establish resilient and circular value chains

 HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-01: Circular and low emission value chains 

through digitalisation (RIA) ; Budżet 25M€, 4 projekty 6-8M€

Kierunek: Zdigitalizowany, zasobooszczędny
i odporny przemysł 

Klaster 4 - Technologie przemysłowe
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Raw materials for EU open strategic autonomy and successful transition to a 

climate-neutral and circular economy 

 Budżet: 130,4M€

 3 x(RIA), 3 x (IA), 1 x (CSA)

Kierunek: Zdigitalizowany, zasobooszczędny
i odporny przemysł 

Klaster 4 - Technologie przemysłowe

In order to achieve the expected outcomes, and safeguard the Union’s strategic 

assets, interests, autonomy, or security, […] , participation to the topic is limited to 

legal entities established in Member States, associated countries, OECD countries, 

African Union Countries, and MERCOSUR, CARIFORUM, and Andean Community. 

Proposals including legal entities which are not established in these countries will 

be ineligible. 

The above exception is aligned with the Communication (2020) 474 on Critical 

Raw Materials Resilience, on the need to develop strategic international
partnership on raw materials
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Raw materials for EU open strategic autonomy and successful transition to a 

climate-neutral and circular economy 

 HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-02: Monitoring and supervising system for exploration 

and future exploitation activities in the deep sea (RIA) ;  TRL 3-5, Budżet 14M€, 1 projekt

 HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-05: Technological solutions for tracking raw material 

flows in complex supply chains (RIA) ;  TRL 3-5, Budżet 13,5M€, 1 projekt

 HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-08: Earth observation technologies for the mining life 

cycle in support of EU autonomy and transition to a climate-neutral economy (RIA) ;  

TRL 4-6, Budżet 13,5M€, 3 projekty ~4,5M€

 HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-03: Streamlining cross-sectoral policy framework 

throughout the extractive life-cycle in environmentally protected areas (CSA) ;  

Budżet 2,4M€, 1 projekt

Kierunek: Zdigitalizowany, zasobooszczędny
i odporny przemysł 

Klaster 4 - Technologie przemysłowe
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Raw materials for EU open strategic autonomy and successful transition to a 

climate-neutral and circular economy 

 HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-04: Developing digital platforms for the small 

scale extractive industry (IA) ;  TRL 6-7, Budżet 15M€, 3 projekty ~5M€, dof. KE 70%

 HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-06: Sustainable and innovative mine of the future 

(IA) ;  TRL 6-7, Budżet 36M€, 3 projekty ~12M€, dof. KE 70%

 HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-07: Innovative solutions for efficient use and 

enhanced recovery of mineral and metal by-products from processing of raw 

materials (IA) ;  TRL 6-7, Budżet 36M€, 3 projekty ~12M€, dof. KE 70%

Kierunek: Zdigitalizowany, zasobooszczędny
i odporny przemysł 

Klaster 4 - Technologie przemysłowe
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 zapewnienie zrównoważonych dostaw surowców poprzez stymulowanie 

innowacji, edukacji i przedsiębiorczości w europejskich ekosystemach 

przemysłowych

 zapewnienie środowiska współpracy dla przełomowych innowacji poprzez 

łączenie biznesu ze środowiskiem akademickim, badaniami i inwestycjami

 inwestowanie w przyszłe pokolenia innowatorów dla sektora surowcowego 

poprzez inicjatywy od edukacji uczniów po wyższe kwalifikacje dla 

profesjonalistów

 wspieranie przejścia Europy na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zieloną i 

cyfrową, przy jednoczesnym wzmocnieniu jej globalnej konkurencyjności i 

zapewnieniu miejsc pracy

 Kierowanie Europejskim Sojuszem na rzecz Surowców Mineralnych (ERMA)

EIT Raw Materials

Klaster 4 - Technologie przemysłowe
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https://www.eurawmaterialsweek.eu
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Green and Sustainable Materials

 HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-10: Innovative materials for advanced 

(nano)electronic components and systems (RIA) ;  TRL 3-5, Budżet 20M€, 

projekty 3-5M€

 HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-11: Advanced lightweight materials for energy 

efficient structures (RIA) ;  TRL 3-5, Budżet 20M€, projekty 3-5M€

 HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-12: Functional multi-material components and 

structures (RIA) ;  TRL 3-6, Budżet 20M€, projekty 4-6M€

 HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-23: Safe- and sustainable-by-design organic

and hybrid coatings (RIA) ;  TRL 3-5, Budżet 20M€, projekty 3-5M€

Kierunek: Zdigitalizowany, zasobooszczędny
i odporny przemysł 

Klaster 4 - Technologie przemysłowe
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Materials for the benefit of society and the environment and materials for 

climate neutral Industry 

 HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-13: Smart and multifunctional biomaterials for 

health innovations (RIA) ;  TRL 3-5, Budżet 20M€, projekty 3-5M€

 HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-14: Membranes for gas separations - membrane

distillation (IA) ;  TRL 4-7, Budżet 21M€, projekty 6-8M€, dof.KE 70%

 HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-16: Building and renovating by exploiting

advanced materials for energy and resources efficient management (IA) ;

TRL 5-7, Budżet 21M€, 3 projekty 5-7M€, dof.KE 70%

 HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-24: Novel materials for supercapacitor energy

storage (RIA) ;  TRL 3-6, Budżet 23M€, 4 projekty 4-6M€

Kierunek: Zdigitalizowany, zasobooszczędny
i odporny przemysł 

Klaster 4 - Technologie przemysłowe
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Materials and data cross-cutting actions

 HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-19: Advanced materials modelling and 

characterisation (RIA) ;  TRL 3-5, Budżet 18M€, projekty 4-6M€

 HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-20: Climate Neutral and Circular Innovative 

Materials Technologies Open Innovation Test Beds (IA) ; 

TRL 5-7, Budżet 34M€, projekty 10-12M€, dof.KE 70%

 HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-25: Optimised Industrial Systems and Lines 

through digitalisation (IA) ;  TRL 6, Budżet 15M€, projekty 4-5M€, dof.KE 70%

Kierunek: Zdigitalizowany, zasobooszczędny
i odporny przemysł 

Klaster 4 - Technologie przemysłowe
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Improving the resilience and preparedness of EU businesses, especially 

SMEs and Startups

 HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-21: Leveraging standardisation in Digital 

Technologies (CSA) ; Budżet 4,5M€, 1 projekt

 HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-26: 'Innovate to transform' support for SME's

sustainability transition (CSA) ;

Budżet 10M€, 2 projekty ~5M€, min. 3 organizacje MS+AC

Kierunek: Zdigitalizowany, zasobooszczędny
i odporny przemysł 

Klaster 4 - Technologie przemysłowe
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Konkurs: A DIGITISED, RESOURCE-EFFICIENT AND RESILIENT INDUSTRY 2021

Budżet: 10M€, Deadline: 25 stycznia 2022

Klaster 4 - Technologie przemysłowe

Kierunek: Zdigitalizowany, zasobooszczędny
i odporny przemysł 

 HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-02-32: Social and affordable housing district

demonstrator (IA); TRL 4-6, Budżet 10M€, 4 projekty ~2,5M€

Pilotażowe demonstratory „latarnie morskie” renowacji dzielnic, włączając w to 

innowacje socjalne

Komunikat KE: A Renovation Wave for Europe - greening our buildings, creating jobs, 

improving lives COM/2020/662 final
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Konkurs: Call - A DIGITISED, RESOURCE-EFFICIENT AND RESILIENT INDUSTRY 

2021 (PCP)

Budżet: 10M€, Deadline: 25 stycznia 2022

Klaster 4 - Technologie przemysłowe

Kierunek: Zdigitalizowany, zasobooszczędny
i odporny przemysł 

 HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-02-01-PCP: Boosting green economic recovery and 

open strategic autonomy in Strategic Digital Technologies through pre-

commercial procurement (PCP action); Budżet 9M€, 1 projekt

Stymulowanie przez podmioty publiczne zapotrzebowania na zielone rozwiązania 

cyfrowe zwiększające autonomię EU w Strategicznych Technologiach Cyfrowych
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Zapraszamy do kontaktu

jaroslaw.piekarski@ncbr.gov.pl

Jarosław 

Piekarski

malgorzata.kapica@ncbr.gov.pl

Małgorzata 

Kapica 
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