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Wyzwania związane z pandemią koronawirusa uwypukliły pilną
potrzebę zintensyfikowania naszych wieloletnich wysiłków na rzecz
lepszego wykorzystania badań naukowych i innowacji do radzenia sobie
z zagrożeniami dla zdrowia, ze zmianą klimatu i z transformacją
cyfrową. Partnerstwa europejskie są naszą szansą, by wspólnie reagować
na głębokie przemiany gospodarcze i społeczne i kształtować je
z korzyścią dla wszystkich obywateli UE.
Marija Gabriel komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży

NOWA GENERACJA PARTNERSTW
EUROPEJSKICH

PRZYCZYNIANIE SIĘ DO BARDZIEJ EKOLOGICZNEJ I CYFROWEJ EUROPY
Partnerstwa europejskie to inicjatywy, w ramach których UE, organy krajowe lub sektor prywatny
wspólnie zobowiązują się do wspierania opracowywania i realizacji programu działań w zakresie
badań naukowych i innowacji. Partnerzy mogą reprezentować przemysł, uczelnie wyższe,
organizacje badawcze, podmioty realizujące misję publiczną na szczeblu lokalnym, regionalnym,
krajowym lub międzynarodowym oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym fundacje
i organizacje pozarządowe.

PARTNERSTWA STYMULUJĄ TRANSFORMACJĘ EKOLOGICZNĄ I CYFROWĄ
Partnerstwa:

•
•
•
•

pomogą stawić czoła złożonym wyzwaniom określonym w programie „Horyzont Europa”, takim jak
przyspieszenie transformacji w kierunku społeczeństwa i gospodarki neutralnych dla klimatu, a opartych
na obiegu zamkniętym;
będą wspierały realizację priorytetów UE, takich jak: Europejski Zielony Ład, Europa na miarę ery cyfrowej,
gospodarka służąca ludziom oraz silniejsza pozycja Europy na świecie;
będą ukierunkowane na skutki dzięki realizacji szerokiego wachlarza działań w zakresie badań naukowych
i innowacji – od koncepcji po demonstrację i walidację, aż po działania wspierające wprowadzenie
opracowanych rozwiązań na rynek, ustanowienie odpowiednich przepisów i propagowanie korzystania
z tych rozwiązań przez społeczeństwo;
przyczynią się to wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) przez unikanie powielania
działań, zapewnienie krytycznej skali inwestycji i wzmacnianie synergii między programami.

PROSTSZA STRUKTURA O WIĘKSZYM ODDZIAŁYWANIU
Nowe podejście służy ukierunkowaniu partnerstw europejskich na oddziaływanie i realizację
priorytetów UE, a jednocześnie zracjonalizowaniu liczby partnerstw i zapewnieniu ich
komplementarności.
Finansowanie unijne w wysokości niemal 25 mld euro doprowadzi do zmobilizowania
co najmniej takiej samej kwoty od partnerów prywatnych i państw członkowskich.
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FILAR II – Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa
KLASTER 1
Zdrowie

KLASTER 4
Technologie cyfrowe,
przemysł i przestrzeń
kosmiczna

KLASTER 5
Klimat, energia
i mobilność

KLASTER 6
Żywność,
biogospodarka,
rolnictwo…

Inicjatywa na rzecz
innowacji w ochronie
zdrowia

Kluczowe technologie
cyfrowe

Czysty wodór

Biotechnologiczna
Europa oparta na obiegu
zamkniętym

Partnerstwo na rzecz
zdrowia na świecie

Inteligentne sieci i usługi

Ekologiczne lotnictwo

Ocalenie bioróżnorodności,
aby ochronić życie na ziemi

Transformacja systemów
opieki zdrowotnej

Obliczenia wielkiej skali

Badania z zakresu
zarządzania ruchem
lotniczym w jednolitej
europejskiej przestrzeni
powietrznej 3

Neutralna dla klimatu,
zrównoważona i wydajna
niebieska gospodarka

Ocena ryzyka chemicznego

Metrologia europejska
(art. 185)

Kolej europejska

Water4All –
„Bezpieczeństwo wodne
planety”

EPB dla zdrowia

Sztuczna inteligencja,
dane i robotyka

Mobilność pojazdów
współpracujących,
podłączonych do sieci
i zautomatyzowanych

Zdrowie i dobrostan
zwierząt*

Choroby rzadkie*

Fotonika

Baterie i akumulatory
„W kierunku
konkurencyjnego
europejskiego przemysłowego łańcucha wartości
w sektorze baterii i akumulatorów”

Agroekologia
„Przyspieszenie
transformacji systemów
rolniczych”*

„Jedno zdrowie”/
oporność na środki
przeciwdrobnoustrojowe*

Technologia
„Made in Europe”

Bezemisyjny transport
wodny

Rolnictwo danych*

Medycyna
personalizowana*

Czysta stal – niskoemisyjna
produkcja stali

Bezemisyjny transport
drogowy (2ZERO)

Bezpieczne i zrównoważone
systemy żywnościowe*

Gotowość na wypadek
pandemii*
Współfinansowane lub
współprogramowane

Processes4Planet

Ukierunkowane na ludzi,
zrównoważone środowisko
zbudowane (Built4People)

Globalnie konkurencyjne
systemy kosmiczne**

Przejście na czystą energię

■
■
■

Zinstytucjonalizowane
partnerstwa (art. 185 i 187)
Współprogramowane
Współfinansowane

* Zaproszenia do składania wniosków z datą rozpoczęcia w latach
2023–2024.
** Zaproszenia do składania wniosków z datą rozpoczęcia nie wcześniej
niż w 2022 r.

Pobudzenie transformacji
miast na rzecz
zrównoważonej przyszłości

FILARY II i III – Inicjatywy przekrojowe

FILAR III – Innowacyjna Europa
EIT
(WSPÓLNOTY WIEDZY
I INNOWACJI)

WSPARCIE
EKOSYSTEMÓW
INNOWACJI

InnoEnergy

Innowacyjne MŚP

Europejska chmura dla otwartej nauki
Uzupełniający program „Horyzont Europa”
program badawczo-szkoleniowy Euratomu
obejmuje trzy partnerstwa:

Klimat

EUROfusion

Technologie cyfrowe

Gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi
Ochrona radiologiczna

Żywność
Zdrowie

■
■
■
■

Surowce
Sektor wytwórczy

Zinstytucjonalizowane partnerstwa (art. 185 i 187)
Zinstytucjonalizowane partnerstwa/WWiI
Współprogramowane
Współfinansowane

Mobilność miejska
Sektor kultury
i sektor kreatywny

SPODZIEWANE SKUTKI I REZULTATY
Większość proponowanych partnerstw służy przyspieszeniu transformacji w kierunku społeczeństwa
i gospodarki neutralnych dla klimatu i opartych na obiegu zamkniętym oraz osiągnięciu celów
zrównoważonego rozwoju. W związku z tym wiele z nich będzie obejmowało współpracę z sektorem
prywatnym, aby obniżyć emisyjność sektorów energii, mobilności i stali, lub z państwami członkowskimi, aby
zapewnić rozwiązania na potrzeby zrównoważonego zarządzania zasobami (np. wodą, glebą) oraz ochrony
różnorodności biologicznej. Celem innych partnerstw jest budowanie większej odporności europejskich
systemów opieki zdrowotnej i przemysłu, w tym przez zapewnienie czołowej pozycji w zakresie technologii
oraz autonomii UE w krytycznych obszarach, takich jak: inteligentne sieci i usługi, sztuczna inteligencja, dane
i robotyka oraz fotonika. Partnerstwa „Built4People”, „Pobudzenie transformacji miast” i „Przejście na czystą
energię” oraz WWiI EIT są również istotne dla nowego europejskiego Bauhausu.
Większość partnerstw opiera się na inicjatywach istniejących od dawna w ramach programu „Horyzont 2020”
i 7. programu ramowego oraz na pracach co najmniej jednej europejskiej platformy technologicznej.

Łączny wkład przyczyni się
do uruchomienia dodatkowych
inwestycji wspierających
transformację i wywarcia
długoterminowego pozytywnego
wpływu na zatrudnienie, środowisko
i społeczeństwo.

Ponad 35 krajów partnerskich z całego
świata uczestniczyło w partnerstwach
publiczno-publicznych i inicjatywach
w zakresie wspólnego programowania
w ramach programu „Horyzont 2020”,
takich jak: PRIMA, inicjatywa
w zakresie wspólnego
programowania na rzecz wody,
program EDCTP2.
Nowe partnerstwa wzmocnią
współpracę międzynarodową poprzez
m.in. partnerstwo UE–Afryka na rzecz
zdrowia na świecie oraz partnerstwa
Water4All
i na rzecz bioróżnorodności.

Rozwój synergii z innymi programami,
np. z funduszami polityki spójności,
programem „Cyfrowa Europa”
i instrumentem „Łącząc Europę”, aby
promować wykorzystywanie
rezultatów i zwiększać oddziaływanie.

W JAKI SPOSÓB WZIĄĆ UDZIAŁ?
W partnerstwie można wziąć udział:
przystępując do niego jako partner
składając wnioski w odpowiedzi na otwarte zaproszenia ogłaszane
w kontekście partnerstwa
uczestnicząc w konsultacjach i działaniach doradczych partnerstwa

WIĘCEJ INFORMACJI
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Partnerstwa europejskie
Partnerstwa Euratomu
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