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KLASTER 5 – CELE STRATEGICZNE

Klaster 5

Transformacja społeczna w kierunku neutralności klimatycznej oraz wsparcie gospodarcze 

przez zaawansowane badania w zakresie zmian klimatu

Czysta i zrównoważona 

transformacja sektorów 

transportu i energii w kierunku 

neutralności klimatycznej 

Efektywne i zrównoważone 

zużycie energii dostępnej dla 

wszystkich zapewnione poprzez 

system czystej energii oraz 

sprawiedliwą transformacje

Bardziej wydajne, czyste, zrównoważone, bezpieczne i konkurencyjne dostawy energii

Bardziej wydajne, czyste, 

zrównoważone, 

bezpieczne i 

konkurencyjne dostawy 

energii oparte na OZE

Neutralna dla klimatu i 

przyjazna dla środowiska 

mobilność poprzez czyste 

rozwiązania dla 

wszystkich sektorów 

transportu

Klaster 5 Program Pracy 2021-2022

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
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KLASTER 5 – KIERUNKI BADAŃ I INNOWACJI (DESTINATIONS)

1) Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji w kierunku neutralności 

klimatycznej

2) Międzysektorowe działania na rzecz klimatu

3) Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii

4) Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego wykorzystanie energii

5) Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu

6) Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla pasażerów 
i towarów

+ 11 europejskich partnerstw kandydatów

+4 misje HEU (w tym, 2 bezpośrednio i 2 pośrednio)

Planowany budżet:

15 mld EUR

Projekty typu:

RIA, IA, CSA



KIERUNEK 1: Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji 

w kierunku neutralności klimatycznej

Konkursy 2022: Climate sciences and responses

• HORIZON-CL5-2022-D1-01-two-stage
Liczba tematów konkursowych: 3

Typy projektów: RIA (3),

Planowany budżet: 51 mln EUR

Termin otwarcia konkursu: 12.10.2021 r.

Termin zakończenia naboru wniosków: I etap 10.02.2022 r., II etap 27.09.2022 r.

• HORIZON-CL5-2022-D1-02
Liczba tematów konkursowych: 5

Typy projektów: RIA (5)

Planowany budżet: 87 mln EUR
Termin otwarcia konkursu: 12.10.2021 r.

Termin zakończenia naboru wniosków: 10.02.2022 r.



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

kierunku neutralności klimatycznej

• HORIZON-CL5-2022-D1-01-01-two-stage: Carbon Dioxide Removal (CDR) approaches (RIA, €21 mln|€7 

mln)

• HORIZON-CL5-2022-D1-01-02-two-stage: Socio-economic risks of climate change in Europe (RIA, €10 

mln|€5 mln)

• HORIZON-CL5-2022-D1-01-03-two-stage: Social science for land-use strategies in the context of climate 

change and biodiversity challenges (RIA, €20 mln|€6-7 mln)



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)

• 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)

• HORIZON-CL5-2022-D1-02-03: Improvement of Integrated Assessment Models in support of climate 

policies (RIA, €15 mln|€5 mln)

• 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)

• HORIZON-CL5-2022-D1-02-05: Let nature help do the job: Rewilding landscapes for carbon 

sequestration, climate adaptation and biodiversity support (RIA, €20 mln|€10 mln)



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

kierunku neutralności klimatycznej – przykład tematu

HORIZON-CL5-2022-D1-01-01-two-stage: Carbon Dioxide Removal (CDR) 

approaches (RIA, €21 mln|€7 mln)

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

• Określenie rozszerzonego zakresu metod opartych na przyrodzie i technicznych CDR,

• Analiza i charakterystyka metod CDR w spójnych i przejrzystych ramach oceny,

• Dostarczenie realistycznych szacunków potencjalnej skali, kosztów i skuteczności każdej 
z metod na podstawie (gotowość techniczna, kluczowe potrzeby w zakresie gruntów i 

innych zasobów, ograniczenia geograficzne i geologiczne, zapotrzebowanie na energię 

pierwotną (i związane z tym skutki, w tym emisje), krótko- i długoterminowy potencjał 

sekwestracji, kluczowe skutki (środowiskowe, społeczne, zdrowotne, wyczerpywanie się 
zasobów itp.) oraz ryzyko.

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


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

kierunku neutralności klimatycznej – przykład tematu

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 – przykład tematu

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
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KLASTER 5 – KIERUNKI BADAŃ I INNOWACJI (DESTINATIONS)

1) Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji w kierunku neutralności 

klimatycznej

2) Międzysektorowe działania na rzecz klimatu

3) Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii

4) Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego wykorzystanie energii

5) Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu

6) Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla pasażerów 
i towarów

+ 11 europejskich partnerstw kandydatów

+4 misje HEU (w tym, 2 bezpośrednio i 2 pośrednio)

Planowany budżet:

15 mld EUR

Projekty typu:

RIA, IA, CSA



Warszawa | 21.10.2021 r.

Kierunek 2 –
Międzysektorowe 
działania na rzecz 
klimatu



Kierunek 2 - Międzysektorowe działania na rzecz klimatu
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Zakładany cel: Czyste i zrównoważone przejście sektorów energii i

transportu w kierunku neutralności klimatycznej, ułatwione dzięki

innowacyjnym rozwiązaniom przekrojowym

Tematyka: baterie, wodór, społeczności i miasta, przełomowe

technologie na wczesnym etapie rozwoju oraz zaangażowanie

obywateli

Konkurs na 2022 rok – koncentracja na tematyce baterii
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Udział Azji w 

produkcji 
ogniw – 83%

Uzależnienie od 

dostaw 
surowców: 

kobalt, lit, nikiel, 

mangan, grafit

Brak 

instytucji z 
PL wśród 

głównych 

graczy

34 już 

zrealizowane 
projekty, na 

kwotę 118 mln € 



14

 potencjał europejskiego rynku baterii będzie wynosił 250 mld EUR 

rocznie (już od 2025 r)

 olbrzymie inwestycje. Szacuje się, że w Europie konieczne będzie

zbudowanie 20–30 giga fabryk do produkcji samych tylko ogniw

baterii oraz jednoczesne istotne wzmocnienie powiązanego z nimi

ekosystemu

 utworzenia co najmniej 3–4 mln miejsc pracy

 Przezwyciężenie uzależnienia Europy od dostaw energii i surowców

(R&I, recykling, surowce wtórne)

Kierunek 2 - Międzysektorowe działania na rzecz klimatu
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Czego oczekuje po projektach Komisja Europejska?

 Wygenerowania nowej wiedzy i nowych technologii w zakresie 

materiałów wykorzystywanych w bateriach, ogniw, produkcji, recyklingu

 przyspieszenia rozwoju innowacyjnego, konkurencyjnego i 

zrównoważonego przemysłu zajmującego się produkcją baterii w 

Europie

 Demonstracji wykorzystania baterii w stacjonarnych magazynach energii 

oraz w pojazdach / statkach / statkach powietrznych (we współpracy z i 

partnerstwami);



Kierunek 2 - Międzysektorowe działania na rzecz klimatu
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Otwarcie konkursu: 28.04.2022

Zakończenie naboru wniosków: 06.09.2022

Budżet przeznaczony na konkurs: 138 mln euro

11 tematów konkursowych

Projekty RIA – 7

Projekty IA – 2

CSA - 2



Przegląd tematów
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 Produkcja i wykorzystanie syntetycznego oraz naturalnego grafitu w 

sposób zrównoważony, konkurencyjny, zasobooszczędny; 

 Modele wyjaśniające degradację interfejsów baterii

 Zagadnienia dotyczące automatyzacji systemów

 zaprojektowanie zasobooszczędnych, inteligentnych maszyn do 

produkcji elektrod i ogniw (Przemysł 4.0.)

 Systemy akumulatorowe nowej generacji (transport)

 Ogniwa w bateriach - integracja funkcji wykrywania i samo naprawy

 Testowanie akumulatorów

 Stworzenie sieci i koordynację inicjatywy badawczej BATTERY 2030+

 Poprawa wydajności, żywotność, niezawodności i bezpieczeństwa 

systemów akumulatorowych

 Recykling baterii 

 Replikacja rozwiązań dotyczących mobilności miejskiej 
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Przegląd tematów

HORIZON-CL5-2022-D2-01-01: Sustainable processing and refining of battery grade graphite (Batteries 

Partnership); IA, budżet na projekt: 5 mln €

HORIZON-CL5-2022-D2-01-02: Interface and electron monitoring for the engineering of new and 

emerging battery technologies (Batteries Partnership); RIA, budżet na projekt: 5 mln €

HORIZON-CL5-2022-D2-01-03: Furthering the development of a materials acceleration platform for 

sustainable batteries (combining AI, big data, autonomous synthesis robotics, high throughput testing) 

(Batteries Partnership); RIA, budżet na projekt: 20 mln €

HORIZON-CL5-2022-D2-01-04: Towards creating an integrated manufacturing value chain in Europe;

IA, budżet na projekt: 7-8 mln €

HORIZON-CL5-2022-D2-01-05: Next generation technologies for High-performance and safe-by-design 

battery systems for transport and mobile applications (Batteries Partnership); RIA, budżet na projekt: 

5 mln €

HORIZON-CL5-2022-D2-01-06: Embedding smart functionalities into battery cells (embedding sensing 

and self-healing functionalities to monitor and self-repair battery cells) (Batteries Partnership); RIA, 

budżet na projekt: 5 mln €

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d2-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d2-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d2-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d2-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d2-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d2-01-06
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Przegląd tematów

HORIZON-CL5-2022-D2-01-07: Digitalisation of battery testing, from cell to system level, including 

lifetime assessment (Batteries Partnership); RIA, budżet na projekt: 5 mln €

HORIZON-CL5-2022-D2-01-08: Coordination of large-scale initiative on future battery technologies 

(Batteries Partnership); CSA, budżet na projekt: 3 mln €

HORIZON-CL5-2022-D2-01-09: Physics and data-based battery management for optimised battery 

utilisation (Batteries Partnership); RIA, budżet na projekt: 5 mln €

HORIZON-CL5-2022-D2-01-10: Streamlined collection and reversed logistics, fully automated, safe and 

cost-efficient sorting, dismantling and second use before recycling (Batteries Partnership); RIA, budżet 

na projekt: 5 mln €

HORIZON-CL5-2022-D2-01-11: CIVITAS 2030 – Coordination and support for EU funded urban mobility 

Innovation; CSA, budżet na projekt: 5 mln €

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d2-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d2-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d2-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d2-01-10
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d2-01-11


+ kilkanaście partnerstw 

+ 4 misje (w tym, 2 bezpośrednio i 2 pośrednio)

KLASTER 5: Kierunki badań i innowacji (destinations)
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1) Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji w kierunku 

neutralności klimatycznej

2) Międzysektorowe działania na rzecz klimatu

3) Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii
4) Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego wykorzystanie energii 

5) Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu

6) Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla 
pasażerów i towarów

Planowany 

budżet:

15 mld EUR Projekty 

typu:
RIA, IA, CSA



Warszawa | 21.10.2021 r.

Klaster 5: 
(Kierunek / Destination 3)

Zrównoważona, 
bezpieczna i 
konkurencyjna dostawa 
energii



KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii 
(1/16)

22

 Zakładany cel: Neutralna dla klimatu podaż energii, mniejsze koszty, większa niezawodność, działania 

zgodnie z zasadą „nie wyrządzaj szkody”, lepsza integracja różnych źródeł w systemach

 Tematyka: Odnawialne źródła energii (OZE), systemy i sieci energetyczne, magazynowanie energii,

wychwyt i składowanie CO2,

 67 tematów konkursowych

 Budżet przeznaczony na ten obszar w latach 2021-2022: 1 226 mln €

 Terminy składania wniosków (deadlines): 19.10.2021, 05.01.2022, 23.02.2022, 

26.04.2022, 27.10.2022, 10.01.2023



KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii 
(2/16)

23

Konkursy 2021 i 2022: Odnawialne źródła energii

Liczba tematów konkursowych: 27

Typy projektów: RIA (13), IA (12), CSA (2)

Planowany budżet: 477 mln EUR

Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 5 stycznia 2022 r., 

23 lutego 2022 r.,

lub 26 kwietnia 2022 r.



KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii 
(3/16)

24

OZE

• HORIZON-CL5-2021-D3-02-01: Demonstration of wave energy devices to increase 
experience in real sea condition (IA, 15/15 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D3-02-02: Sustainability and educational aspects for renewable 
energy and renewable fuel technologies (CSA, 2,5/10 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D3-02-03: Market Uptake Measures of renewable energy systems
(CSA, 2/10 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D3-02-04: Novel tandem, high efficiency Photovoltaic technologies 
targeting low cost production with earth abundant materials (RIA, 5/20 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D3-03-01: AU-EU Water Energy Food Nexus (RIA, 2,5/5 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D3-03-02: Next generation of renewable energy technologies (RIA, 
3/33 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D3-03-03: Hybrid catalytic conversion of renewable energy to 
carbon-neutral fuels (RIA, 3/10 mln EUR)



KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii 
(4/16)

25

OZE

•HORIZON-CL5-2021-D3-03-04: Physics and aerodynamics of atmospheric flow of wind for 
power production (RIA, 6/18 mln EUR)

•HORIZON-CL5-2021-D3-03-05: Wind energy in the natural and social environment (RIA, 3/10 
mln EUR)

•HORIZON-CL5-2021-D3-03-06: Novel approaches to concentrated solar power (CSP) (RIA, 
3/9 mln EUR)

•HORIZON-CL5-2021-D3-03-07: Stable high performance Perovskite Photovoltaics (RIA, 5/15 
mln EUR)

•HORIZON-CL5-2021-D3-03-08: Cost-effective micro-CHP and hybrid heating systems (RIA, 3-
5/10 mln EUR)

•HORIZON-CL5-2021-D3-03-09: Carbon-negative sustainable biofuel production (RIA, 5/15 
mln EUR)

•HORIZON-CL5-2021-D3-03-10: Innovative foundations, floating substructures and connection 
systems for floating PV and ocean energy devices (RIA, 3,5/10 mln EUR)



KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii 
(5/16)

26

OZE

•HORIZON-CL5-2021-D3-03-11: Development of hydropower equipment for hidden 
hydropower (RIA, 3-5/10 mln EUR)

•HORIZON-CL5-2021-D3-03-12: Innovation on floating wind energy deployment optimized for 
deep waters and different sea basins (IA, 16/50 mln EUR)

•HORIZON-CL5-2021-D3-03-13: Demonstration pilot lines for alternative and innovative PV 
technologies (IA, 15/45 mln EUR)

•HORIZON-CL5-2021-D3-03-14: Demonstration of large-scale CHP technologies for a shift to 
the use of biogenic residues and wastes (IA, 10/10 mln EUR)

•HORIZON-CL5-2021-D3-03-15: Solutions for more sustainable geothermal energy (RIA, 5/10 
mln EUR)

•HORIZON-CL5-2021-D3-03-16: Innovative biomethane production as an energy carrier and a 
fuel (IA, 10/20 mln EUR)

•HORIZON-CL5-2022-D3-01-01: Demonstration of cost-effective advanced biofuel 
technologies utilizing existing industrial plants (IA, 10/20 mln EUR)



KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii 
(6/16)

27

OZE

• HORIZON-CL5-2022-D3-01-02: Demonstration of innovative materials, supply cycles, 
recycling technologies to increase the overall circularity of wind energy technology 
and to reduce the primary use of critical raw materials (IA, 13/40 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2022-D3-01-03: Advanced manufacturing of Integrated PV (IA, 16/32 mln 
EUR)

• HORIZON-CL5-2022-D3-01-04: Demonstrate the use of high temperature geothermal 
reservoirs to provide energy storage for the energy system (IA, 20/20 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2022-D3-01-05: Demonstration of innovative plug-and play solutions for 
system management and renewables storage in off-grid applications (IA, 10/10 mln 
EUR)

• HORIZON-CL5-2022-D3-01-06: Novel Agro-Photovoltaic systems (IA, 5/10 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2022-D3-01-07: Demonstration of innovative rotor, blades and control 
systems for tidal energy devices (IA, 10/10 mln EUR)



KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii 
(7/16)

28

Typ projektu: CSA Budżet projektu: 2 mln €                      Na temat: 10 mln €

Oczekiwane rezultaty:

 Ułatwienie szerszego wykorzystania systemów energii odnawialnej w sektorach energetycznym, przemysłowym i 

mieszkaniowym

 Przyczynienie się do stworzenia podstaw dla decydentów i interesariuszy do opracowania bardziej polityki w 

zakresie OZE oraz do analizy rynku przy uwzględnieniu wszystkich odnawialnych źródeł energii

 Zwiększenie społecznej akceptacji obiektów i instalacji wykorzystujących energię odnawialną dzięki naukowym 

dowodom i narzędziom zajmującym się zjawiskiem błędnego postrzegania przez obywateli.

HORIZON-CL5-2021-D3-02-03: Market Uptake Measures of renewable 

energy systems

Przykładowy temat



KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa 
energii (8/16)

29

Konkursy 2021 i 2022: Systemy energetyczne, sieci, magazynowanie

Liczba tematów konkursowych: 14

Typy projektów: RIA (2), IA (11), CSA (1)

Planowany budżet: 295 mln EUR

Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 5 stycznia 2022 r. 

lub 26 kwietnia 2022 r.



KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii 
(9/16)

30

Systemy energetyczne, sieci, magazynowanie

• HORIZON-CL5-2021-D3-01-05: Energy Sector Integration: Integrating and 
combining energy systems to a cost-optimised and flexible energy system 
of systems (IA, 9-10/30 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D3-01-06: Increasing energy system flexibility based on 
sector-integration services to consumers (that benefits system 
management by DSOs and TSOs) (IA, 8/25 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D3-01-07: Reliability and resilience of the grid: 
Measures for vulnerabilities, failures, risks and privacy (IA, 7-8/15 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D3-01-08: Electricity system reliability and resilience by 
design: High-Voltage, Direct Current (HVDC)-based systems and solutions 
(RIA, 7-8/15 mln EUR)



KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii 
(10/16)

31

Systemy energetyczne, sieci, magazynowanie

• HORIZON-CL5-2021-D3-01-09: Demonstration of superconducting systems and 
elpipes (IA, 15/15 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D3-01-10: Demonstration of advanced Power Electronics 
for application in the energy sector (IA, 5/10 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D3-01-13: Reinforcing digitalisation related know how of 
local energy ecosystems (CSA, 4/4 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2022-D3-01-08: Supporting the action of consumers in the 
energy market and guide them to act as prosumers, communities and other 
active forms of active participation in the energy activities (IA, 5-6/18 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2022-D3-01-09: Real Time Demonstrator of Multi-Vendor Multi-
Terminal VSC-HVDC with Grid Forming Capability (in support of the offshore 
strategy) (IA, 55/55 mln EUR)



KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii 
(11/16)

32

Systemy energetyczne, sieci, magazynowanie

• HORIZON-CL5-2022-D3-01-10: Interoperable solutions for flexibility services 
using distributed energy storage (IA, 2-3/7 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2022-D3-01-11: Demonstration of innovative forms of storage 
and their successful operation and integration into innovative energy 
systems and grid architectures (IA, 7-8/30 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2022-D3-01-12: Replicable solutions for a cross sector 
compliant energy ecosystem (IA, 8-9/35 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2022-D3-01-13: Energy system modelling, optimisation and 
planning tools (RIA, 6/6 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2022-D3-01-14: Thermal energy storage solutions (IA, 7-8/18 
mln EUR)



KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii 
(12/16)

33

Typ projektu: IA Budżet projektu: 9 – 10  mln €                      Na temat: 30 mln €

Oczekiwane rezultaty:

 Większa integracja systemów energetycznych (OZE, magazynowanie, sieci ciepłownicze)

 Wskazanie korzyści z integracji sektora

 Metodologia oceny kosztów i wydatków

 Demonstracja w warunkach rzeczywistych w zróżnicowanych warunkach geograficznych

HORIZON-CL5-2021-D3-01-05: Energy Sector Integration: Integrating and 

combining energy systems to a cost-optimised and flexible energy 

system of systems 

Przykładowy temat



KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii 
(13/16)

34

Konkursy 2021 i 2022: Wychwyt CO2 i zagadnienia przekrojowe

Liczba tematów konkursowych: 5

Typy projektów: RIA (1), CSA (3), IA (1)

Planowany budżet: 119,8 mln EUR

Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 5 stycznia 2022 r. 

lub 26 kwietnia 2022 r.



KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii 
(14/16)

35

Wychwyt CO2 i zagadnienia przekrojowe

•HORIZON-CL5-2021-D3-01-15: Integration of CCUS in hubs and 
clusters, including knowledge sharing activities (CSA, 2/2 mln EUR)

•HORIZON-CL5-2021-D3-01-16: Cost reduction of CO2 capture (new or 
improved technologies) (RIA, 10-15/30 mln EUR)

•HORIZON-CL5-2021-D3-01-17: Support to the activities of the 
European Geological Services (CSA, 20/20 mln EUR)

•HORIZON-CL5-2021-D3-01-18: Support to the activities of the ETIPs and 
technology areas of the SET Plan (CSA, 1/9,8 mln EUR)

•HORIZON-CL5-2022-D3-01-15: Decarbonising industry with CCUS (IA, 
29/58 mln EUR)



KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii 
(15/16)

36

Typ projektu: RIA Budżet projektu: 10 – 15  mln €                     Na temat: 30 mln €

Oczekiwane rezultaty:

 Znaczące postępy w zakresie wychwytywania CO2

 Bezpieczna, ekonomiczna integracja z przemysłem – koszt największym ograniczeniem

 Opracowanie, demonstrowanie ulepszonych technologii

 Zwiększenie wydajności, zmniejszenie strat energii

 Ocena gotowości społecznej

HORIZON-CL5-2021-D3-01-16: Cost reduction of CO2 capture (new or 

improved technologies)

Przykładowy temat



KIERUNEK 3: Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii 
(16/16)

37

Kolejne konkursy 2022: 

• OZE

Liczba tematów konkursowych: 17 

Typy projektów: RIA (11), IA (6)

Planowany budżet: 226,5 mln EUR

Planowany termin zakończenia naboru wniosków: październik 

2022 r. oraz styczeń 2023 r.



+ kilkanaście partnerstw 

+ 4 misje (w tym, 2 bezpośrednio i 2 pośrednio)

KLASTER 5: Kierunki badań i innowacji (destinations)

38

1) Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji w kierunku 

neutralności klimatycznej

2) Międzysektorowe działania na rzecz klimatu
3) Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii

4) Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego wykorzystanie energii

5) Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu

6) Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla 
pasażerów i towarów

Planowany 

budżet:

15 mld EUR Projekty 

typu:
RIA, IA, CSA



Warszawa | 21.10.2021 r.

Klaster 5: 
(Kierunek / Destination 4)

Efektywne, 
zrównoważone i 
dostępne dla każdego 
wykorzystanie energii 



KIERUNEK 4: Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego 
wykorzystanie energii (1/5)

40

• Zakładany cel: Działania ukierunkowane na popyt. Większa efektywność energetyczna to jeden z najlepszych 

sposobów na:

• Neutralność klimatyczną

• Zmniejszenie zużycia surowców

• Obniżania kosztów dla konsumentów

• Zmniejszania zależności od importu

 Tematyka: Zwiększona efektywność energetyczna budynków i przemysłu, renowacje, zmiany w procesach

przemysłowych, inteligentne rozwiązania

 18 tematów konkursowych
 Budżet przeznaczony na ten obszar w latach 2021-2022: 244 mln €
 Terminy składania wniosków (deadlines): 19.10.2021, 25.01.2022, 06.09.2022, 24.01.2023



KIERUNEK 4: Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego 
wykorzystanie energii (2/5)

41

Konkurs 2021: Efektywne energetycznie i neutralne klimatycznie 

budynki

Liczba tematów konkursowych: 3

Typy projektów: IA (2), CSA (1)

Planowany budżet: 38 mln EUR

Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 25 stycznia 2022 r.



KIERUNEK 4: Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego 
wykorzystanie energii (3/5)

42

Efektywne energetycznie i neutralne klimatycznie budynki

• HORIZON-CL5-2021-D4-02-01: Demonstrating integrated technology 
solutions for buildings with performance guarantees (IA, 5-7,5/15 mln EUR)

• 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 (IA, 9-11/22 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2021-D4-02-03: Strengthening European coordination and 
exchange for innovation uptake towards sustainability, quality, circularity 
and social inclusion in the built environment as a contribution to the new 
European Bauhaus (CSA, 1/1 mln EUR)



KIERUNEK 4: Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego 
wykorzystanie energii (4/5)

43

Typ projektu: IA Budżet projektu: 5 – 7,5  mln €                      Na temat: 15 mln €

Oczekiwane rezultaty:

 Zintegrowane rozwiązania technologiczne w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków

 Uwzględnienie aspektów klimatycznych i środowiskowych

 Zwiększanie świadomości użytkowników

 Projektowanie i demonstracja innowacyjnych rozwiązań z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego

 Opracowanie nowych modeli biznesowych

HORIZON-CL5-2021-D4-02-01: Demonstrating integrated technology 

solutions for buildings with performance guarantees

Przykładowy temat



KIERUNEK 4: Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego 
wykorzystanie energii (5/5)

44

Kolejny konkurs:

Efektywne energetycznie i neutralne klimatycznie budynki

Efektywność energetyczna w przemyśle

Liczba tematów konkursowych: 10

Typy projektów:  RIA (3), IA (7)

Planowany budżet: 140 mln EUR

Planowany termin zakończenia naboru wniosków: wrzesień 2022 r. 

oraz styczeń 2023 r



Warszawa | 21.10.2021 r.

Horyzont Europa –
Klaster 5 

Kierunek 5 
Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla 
wszystkich rodzajów transportu



+ kilkanaście partnerstw 

+ 4 misje (w tym, 2 bezpośrednio i 2 pośrednio)

KLASTER 5: Kierunki badań i innowacji (destinations)

46

1) Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji w kierunku 

neutralności klimatycznej

2) Międzysektorowe działania na rzecz klimatu
3) Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii

4) Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego wykorzystanie energii 

5) Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu
6) Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla 

pasażerów i towarów

Planowany 

budżet:

15 mld EUR Projekty 

typu:
RIA, IA, CSA



KIERUNEK 5: Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów 
transportu 

47

 Zakładany cel: Poprawa wpływu na klimat i środowisko, a także konkurencyjność różnych rodzajów
transportu.

 Tematyka: drogowy transport zeroemisyjny, lotnictwo, zeroemisyjny transport wodny, infrastruktura
ładowania, cyfrowe modelowanie, modernizacja

 31 tematów konkursowych (14 na 2022)

 Budżet przeznaczony na ten obszar w latach 2021-2022: 511 mln € (253 na 2022)

 2 terminy składania wniosków (deadlines): 07.09.2021 i 26.04.2022 (otwarcie 02.12.2021)



Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu –
ZEWT PPP

48

Konkurs: Enabling climate neutral, clean, smart, and competetive waterborne transport

• Działania są zgodne z zaleceniami nowego partnerstwa europejskiego ZEWT

• Głównym celem jest zademonstrowanie do 2030 r. możliwych rozwiązań, aby wszystkie główne 
rodzaje transportu wodnego stały się „zero-emisyjne netto” najpóźniej do 2050r. 

• Oczekiwane rezultaty

• Zwiększone i wczesne wykorzystanie paliw neutralnych dla klimatu oraz znaczna elektryfikacja 
żeglugi, w szczególności i przede wszystkim w ramach połączeń transportowych w Europie.

• Inteligentna, wydajna, bezpieczna integracja żeglugi morskiej i śródlądowej w łańcuchy 
logistyczne, dzięki pełnej cyfryzacji i automatyzacji.



Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu –
ZEWT PPP

49

Konkurs 2022: Enabling climate neutral, clean, smart, and competetive waterborne transport

• Liczba tematów konkursowych: 4

• Typy projektów: IA (2), RIA(2)

• Planowany budżet: 74 mln €

• Planowany termin ogłoszenia konkursu: 02.12.2021 r.

• Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 26.04.2022 r.



Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu –
ZEWT PPP

50

Konkurs 2022: Enabling climate neutral, clean, smart, and competetive waterborne transport

• HORIZON-CL5-2022-D5-01-01: Exploiting electrical energy storage systems and better optimising
large battery electric power within fully battery electric and hybrid ships (IA, 8/16 mln €)

• HORIZON-CL5-2022-D5-01-02 : Innovative energy storage systems on-board vessels (RIA, 5/15 mln
€)

• HORIZON-CL5-2022-D5-01-03 : Exploiting renewable energy for shipping, in particular focusing on 
the potential of wind energy (RIA, 9/18 mln €)

• HORIZON-CL5-2022-D5-01-04 : Transformation of the existing fleet towards greener operations 
through retrofitting (IA, 5/25 mln €)



KIERUNEK 5: Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów 
transportu – ZEWT PPP

51

Typ projektu: IA Budżet projektu: 5 mln €                     Na temat: 25 mln €

Oczekiwane rezultaty:

• Rozwiązania w zakresie modernizacji istniejących statków (demonstracja - żegluga morska i śródlądowa)

• Projekty systemów, w tym architektury zarządzania energią i efektywność energetyczna 

 Modele biznesowe, standardy branżowe, regulacje, wytyczne dotyczące najlepszych praktyk

HORIZON-CL5-2022-D5-01-04: Transformation of the existing fleet towards

greener operations through retrofitting

Przykładowy temat



Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu

52

Konkurs 2022: Enabling climate neutral, clean, smart, and competetive waterborne transport

• HORIZON-CL5-2022-D5-01-05 : Seamless safe logistics through an autonomous waterborne freight 
feeder loop service (RIA, 15/15 mln €)

• HORIZON-CL5-2022-D5-01-06 : Computational tools for shipbuilding (IA, 7/7 mln €)



KIERUNEK 5: Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów 
transportu

53

Typ projektu: IA Budżet projektu: 7 mln €                     Na temat: 7 mln €

Oczekiwane rezultaty:

• Obliczeniowe narzędzia do budowy statków i systemy zarządzania danymi, które są odporne na 

zagrożenia cybernetyczne.

• Integracja etapów projektowania statku (koncepcyjnego, funkcjonalnego, produkcyjnego) 

• Demonstracja koncepcji projektu statku architekturach modułowych, które pozwalają na (kosztową) 

efektywną modernizację w trakcie cykl życia statku.

HORIZON-CL5-2022-D5-01-06 : Computational tools for shipbuilding

Przykładowy temat



Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu 

54

Konkurs 2022: Impact of transport on environment and human health

• HORIZON-CL5-2022-D5-01-07 : Prevent smog episodes in Europe: Air quality impact of engine-
emitted volatile, semi volatile and secondary particles (RIA, 7/7 mln €)

• Oczekiwane rezultaty:

• Lepsze zrozumienie (pół)lotnych cząstek i wtórnego powstawania aerozolu i ich wpływ na zdrowie, jakość 
powietrza (w szczególności zimą) sezon) i klimat.

• Ocena udziału w spalinach z transportu w (PM2,5 NOx, niespalone węglowodory itp.)

• Wsparcie przyszłych przepisów dotyczących emisji oraz przepisów „zanieczyszczający płaci”.



Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu –
2Zero PPP

55

Konkurs: Zero-emission road transport

• Filary partnerstwa 2Zero

• Vehicle technologies and vehicle propulsion solutions for BEV and FCEV;

• Integration of battery electric vehicles into the energy system and related charging 
infrastructure;

• Innovative concepts, solutions and services for the zero tailpipe emission mobility of people 
and goods; 

• LCA approaches and circular economy aspects for sustainable and innovative road mobility 
solutions.

• Oczekiwane rezultaty:

• Przyspieszone wprowadzenie zerowej emisji spalin, przystępne cenowo, zorientowane na 
użytkownika rozwiązania (technologie i usługi) 

• Większa akceptacja użytkowników, lepsza jakość powietrza, bardziej obiegowa gospodarka i 
ograniczenie wpływu na środowisko.

• Niedrogie, przyjazne dla użytkownika koncepcje i technologie infrastruktury ładowania, które 
obejmują interakcje pojazd-sieć.



Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu –
2Zero PPP

56

Konkurs 2022: Zero-emission road transport

• Liczba tematów konkursowych: 3

• Typy projektów: IA (2), RIA(1)

• Planowany budżet: 103 mln €

• Planowany termin ogłoszenia konkursu: 02.12.2021 r.

• Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 26.04.2021 r.



Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu –
2Zero PPP

57

Konkurs 2022: Zero-emission road transport

• HORIZON-CL5-2022-D5-01-08: Modular multi-powertrain zero-emission systems for HDV (BEV and 
FCEV) for efficient and economic operation (IA, 15-20/58 mln €)

• HORIZON-CL5-2022-D5-01-09: Nextgen EV components: High efficiency and low cost electric 
motors for circularity and low use of rare resources (RIA, 3-6/20 mln €)

• HORIZON-CL5-2022-D5-01-10: New generation of full electric urban and peri-urban Bus Rapid 
Transit systems to strengthen climate-friendly mass transport (IA, 20-25/25 mln €)



KIERUNEK 5: Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów 
transportu – 2Zero PPP

58

Typ projektu: RIA Budżet projektu: 3 - 6  mln €                     Na temat: 20 mln €

Oczekiwane rezultaty:

 Niższe koszty pojazdów elektrycznych (EV) i większy zasięg, a tym samym szerszy rynek penetracja.

 Ulepszone procesy projektowania i rozwoju silników (cały cykl)

 Zaangażowanie MŚP.

HORIZON-CL5-2022-D5-01-09: Nextgen EV components: High efficiency 

and low cost electric motors for circularity and low use of rare resources 

Przykładowy temat



Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu

59

Konkurs 2022: Zero-emission road transport

• HORIZON-CL5-2022-D5-01-11: Stimulating Road Transport research and innovation dissemination 
and implementation in Europe and around the World (CSA, 2/2 mln €)

Oczekiwane rezultaty:

Kompleksowy przegląd międzynarodowych wydarzeń w dziedzinie ruchu drogowego 

badania nad transportem w celu utrzymania konkurencyjności i sukcesu Europy;

Zwiększenie współpracy z transportem drogowym krajowym i międzynarodowym

Identyfikacja i analiza obszarów badań i innowacji dla przyszłości transportu drogowego w 

UE.



Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu –

60

Konkurs: Aviation

• Współpraca badawczo-rozwojowa w dziedzinie lotnictwa w ramach tego programu pracy
Destination klastra 5 koncentruje się na transformacyjnych technologiach o niskim TRL (1–4)

• Partnerstwo europejskie Czyste Lotnictwo (EPCA) TRL>4

• Europejskie partnerstwo na rzecz zintegrowanego zarządzania ruchem lotniczym (IATM)

• Oczekiwane rezultaty:

• Nowe technologie znacznie obniżające lokalne zanieczyszczenie powietrza i hałas.

• Utrzymanie globalnej konkurencyjności i pozycji lidera europejskiego przemysłu lotniczego i 
całego ekosystemu lotniczego, w tym modernizacja zarządzania ruchem lotniczym poprzez 
wykorzystanie usług kosmicznych.



Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu –

61

Konkurs 2022: Aviation

• Liczba tematów konkursowych: 3

• Typy projektów: RIA(3)

• Planowany budżet: 45 mln €

• Planowany termin ogłoszenia konkursu: 02.12.2021 r.

• Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 26.04.2021 r.



Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu

62

Aviation

• HORIZON-CL5-2022-D5-01-12: Towards a silent and ultra-low local air pollution aircraft (RIA, 2-5/20 
mln €)

• HORIZON-CL5-2022-D5-01-13: Digital aviation technologies for new aviation business models, 
services, emerging global threats and industrial competitiveness (RIA,  2-5/20 mln €)

• HORIZON-CL5-2022-D5-01-14: European Aviation Research Policy in support to EU policies and 
initiatives (RIA, 0.5-2.5/5 mln €)



KIERUNEK 5: Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów 
transportu
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Typ projektu: RIA Budżet projektu: 2 – 5  mln €                     Na temat: 20 mln €

Oczekiwane rezultaty:

 Transformacyjne technologie lotnictwa cyfrowego

 bezzałogowe statki powietrzne , Systemy UAS

 Nowe produkty i usługi lotnicze, które wykorzystują sztuczną inteligencję i mają wyraźny wpływ na 

produktywność, wydajność, automatyzację i redukcję kosztów.

 Przełomowe technologie, które zminimalizują ryzyko wynikające z pojawiających się globalnych zagrożeń 

(cyberbezpieczeństwo, COVID-19)

HORIZON-CL5-2022-D5-01-13: Digital aviation technologies for new 

aviation business models, services, emerging global threats and industrial 

competitiveness 

Przykładowy temat



Warszawa | 21.10.2021 r.

Horyzont Europa –
Klaster 5 

Kierunek 6
Bezpieczny, odporny transport i usługi 
inteligentnej mobilności dla pasażerów 
i towarów



+ kilkanaście partnerstw 

+ 4 misje (w tym, 2 bezpośrednio i 2 pośrednio)

KLASTER 5: Kierunki badań i innowacji (destinations)
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1) Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji w kierunku 

neutralności klimatycznej

2) Międzysektorowe działania na rzecz klimatu
3) Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii

4) Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego wykorzystanie energii 

5) Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu

6) Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla 
pasażerów i towarów

Planowany 

budżet:

15 mld EUR Projekty 

typu:
RIA, IA, CSA



Kierunek 6: Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności 
dla pasażerów i towarów
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 Zakładany cel: przekształcenie transportu opartego na podaży w bezpieczny, odporny i

zrównoważony transport oraz oparte na popycie, inteligentne usługi w zakresie mobilności

dla pasażerów i towarów.

 Tematyka: mobilność połączona, współpracująca i zautomatyzowana, multimodalny

system transportowy, logistyka, infrastruktury, bezpieczeństwo transportu

 28 tematów konkursowych (15 na 2022 )

 Budżet przeznaczony na ten obszar w latach 2021-2022: 380 mln € (213 na 2022)

 3 terminy składania wniosków (deadlines): 19.10.2021, 12.01.2022 (otwarcie 14.10.2021) i

06.09.2022 (otwarcie 28.04.2022)



Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla 
pasażerów i towarów – CCAM PPP
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Konkurs: Connected, Cooperative and Automated Mobility

• Działania są zgodne z zaleceniami nowego partnerstwa europejskiego CCAM

• Nacisk zostanie położony na transport drogowy, ale rozważone zostaną odpowiednie interfejsy 
z innymi rodzajami (na przykład transfery i integracja z transportem publicznym lub kolejowym 
transportem towarowym).

• Oczekiwane rezultaty:

• zmniejszenie liczby wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych na drogach

• zwiększenie efektywności ruchu i usprawnienie planowania ruchu

• ograniczanie szkodliwych emisji z transportu oraz skrócenie czasu podróży

• zwiększenie dostępność dla wszystkich, także na obszarach o niższej gęstości zaludnienia



Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla 
pasażerów i towarów – CCAM PPP
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Konkurs 2022: Connected, Cooperative and Automated Mobility

• Liczba tematów konkursowych: 5

• Typy projektów: IA (2), RIA(3)

• Planowany budżet: 88 mln €

• Termin ogłoszenia konkursu: 14.10.2021 r.

• Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 12.01.2022 r.



Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla 
pasażerów i towarów – CCAM PPP
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Konkurs 2022: Connected, Cooperative and Automated Mobility

• HORIZON-CL5-2022-D6-01-01: European demonstrators for integrated shared automated mobility 
solutions for people and goods (IA, 20-25/50 mln €)

• HORIZON-CL5-2022-D6-01-02: Reliable occupant protection technologies and HMI solutions to 
ensure the safety of highly automated vehicles (RIA,  6-8/8 mln €)

• HORIZON-CL5-2022-D6-01-03: Human behavioural model to assess the performance of CCAM 
solutions compared to human driven vehicles (RIA, mln 7-8/8 mln €)

• HORIZON-CL5-2022-D6-01-04: Integrate CCAM services in fleet and traffic management systems 
(IA, 4-5/10 mln €)

• HORIZON-CL5-2022-D6-01-05: Artificial Intelligence (AI): Explainable and trustworthy concepts, 
techniques and models for CCAM (RIA, 5-6/12 mln €)



Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla 
pasażerów i towarów – CCAM PPP
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Typ projektu: IA Dofinansowanie: 20 – 25  mln €                     Budżet tematu: 50 mln €

Oczekiwane rezultaty:

 Demonstracja zorientowanych na użytkownika i dobrze zintegrowanych współdzielonych systemów CCAM 

 zmniejszony ślad węglowy i zmniejszenie szkodliwych emisji

 mniejsze zagęszczenie ruchu, bardziej wydajne operacje transportowe

 Zwiększone bezpieczeństwo i ochrona

 Demonstracja innowacyjnych modeli biznesowych i partnerstw dla CCAM.

HORIZON-CL5-2022-D6-01-01: European demonstrators for integrated 

shared automated mobility solutions for people and goods 

Przykładowy temat



Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla 
pasażerów i towarów
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Konkurs 2022: Safety and resilience - per mode and across all transport modes

• HORIZON-CL5-2022-D6-01-06: Predictive safety assessment framework and safer urban 
environment for vulnerable road users (RIA, 4-4.33/13 mln €)

• HORIZON-CL5-2022-D6-01-07: More resilient aircraft and increased survivability(IA, 4-5/9 mln €)

• HORIZON-CL5-2022-D6-01-08: Safer navigation and tackling containership fires (IA, 3.5-6/12 mln €)

• Planowany budżet: 35 mln €

• Planowany termin ogłoszenia konkursu: 14.10.2021 r.

• Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 12.01.2022 r.



KIERUNEK 6: Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności 
dla pasażerów i towarów
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Typ projektu: IA Budżet projektu: 4-8 mln €                     Na temat: 9 mln €

Oczekiwane rezultaty:

 Proaktywne przewidywanie, wykrywanie, komunikacja i unikanie/łagodzenie skutków prawie w czasie 

rzeczywistym anomalii i zagrożeń na lotnisku (np. na pasie startowym, przy obsłudze naziemnej itp.)

 Ulepszone modelowanie bezpieczeństwa i projektowanie samolotów i lotnisk w celu zwiększenia przeżywalności 

np. w przypadku pożaru, katastrofy, wodowania, w tym uderzenia nowych paliw lub systemów energetycznych.

• Ulepszone środki i metody niezawodnego śledzenia statków powietrznych i terminowej ewakuacji, poszukiwanie i 

ratowanie pasażerów i załogi.

HORIZON-CL5-2022-D6-01-07: More resilient aircraft and increased

survivability

Przykładowy temat



KIERUNEK 6- Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności 
dla pasażerów i towarów
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ZAPOWIEDŹ Konkurs na 2022: 

• Multimodal and sustainable transport systems for 

passengers and goods

Liczba tematów konkursowych: 7

Typy projektów: IA (4), RIA(3)

Planowany budżet: 91 mln €

Planowany termin ogłoszenia konkursu: 28.04.2022 r.

Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 06.09.2022 r.



Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla 
pasażerów i towarów
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Konkurs 2022: Multimodal and sustainable transport systems for passengers and goods

• HORIZON-CL5-2022-D6-02-01: Logistics networks integration and harmonisation through 
operational connectivity to optimise freight flows and drive logistics to climate neutrality (IA, 7-
8/15 mln €)

• HORIZON-CL5-2022-D6-02-02: Urban logistics and planning: anticipating urban freight generation 
and demand including digitalisation of urban freight (IA, 7-8/15 mln €)

• HORIZON-CL5-2022-D6-02-03: Smart enforcement for resilient, sustainable and more efficient
transport operations (RIA, 4/8 mln €)

• HORIZON-CL5-2022-D6-02-04: Accelerating the deployment of new and shared mobility services 
for the next decade  (IA, 8-10/20 mln €)

• HORIZON-CL5-2022-D6-02-05: Advanced multimodal network and traffic management for 
seamless door-to-door mobility of passengers and freight transport (RIA, 4-5/15 mln €)

• HORIZON-CL5-2022-D6-02-06: Smart and efficient ways to construct, maintain and decommission 
with zero emissions from transport infrastructure (IA, 5/10 mln €)

• HORIZON-CL5-2022-D6-02-07: New concepts and approaches for resilient and green freight 
transport and logistics networks against disruptive events (including pandemics) (RIA, 4/8 mln €)



Dołączanie do partnerstw współprogramowanych – Stowarzyszeń
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Connected and Automated Driving (CCAM), https://bit.ly/3fCx91l

 zero-emission waterborne transport – poprzez członkostwo w Waterborne 

TP https://bit.ly/37875Hr

Partnership for an Industrial Battery Value Chain - https://bit.ly/3DXAUcC

 Towards zero-emission road transport (2ZERO), https://bit.ly/3neuvTk

https://bit.ly/3fCx91l
https://bit.ly/37875Hr
https://bit.ly/3DXAUcC
https://bit.ly/3neuvTk


Zachęcamy do kontaktu: 
https://www.kpk.gov.pl/o-

nas/eksperci

dr Magdalena Głogowska
Tel: +48 728518488
magdalena.glogowska@ncbr.gov.pl

dr Maria Śmietanka
Tel: +48 502052239
maria.smietanka@ncbr.gov.pl

Aneta Maszewska
Tel: +48 508101008
aneta.maszewska@ncbr.gov.pl

Zbigniew Turek
Tel: +48 502052241
zbigniew.turek@ncbr.gov.pl

Zespół klastra 5: 

Klimat, energia, mobilność

https://www.kpk.gov.pl/o-nas/eksperci
mailto:Magdalena.glogowska@ncbr.gov.pl
mailto:maria.smietanka@ncbr.gov.pl
mailto:Aneta.maszewska@ncbr.gov.pl
mailto:Zbigniew.turek@ncbr.gov.pl

