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Wykorzystanie energii
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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 

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

Planowany budżet:

15 mld EUR

Projekty typu:

RIA, IA, CSA
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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
Energia odnawialna

Systemy energetyczne, sieci i magazynowanie

CCUS

Działania przekrojowe

4) Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego wykorzystanie energii
Budownictwo

Przemysł

5) Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu

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

towarów



Technologie cyfrowe optymalizujące zużycie energii i ulepszone narzędzia do symulacji 

cyfrowej i digital twinning oraz Inteligentne budynki i inteligentne usługi energetyczne

Automatyczne monitorowanie charakterystyki energetycznej budynków

Systemy ogrzewania i chłodzenia, technologie termomodernizacji
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KIERUNEK 4: Efektywne, zrównoważone 
i dostępne dla każdego wykorzystanie energii

Kierunek 4: Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego wykorzystanie energii

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

• neutralność klimatyczną, 

• zmniejszenie zużycia surowców, 

• obniżanie kosztów dla konsumentów, zmniejszanie zależności od importu.

• Tematyka konkursów będzie dotyczyła zagadnień takich jak zwiększona efektywność energetyczna 
budynków i przemysłu, renowacje, zmiany w procesach przemysłowych, inteligentne rozwiązania.

Technologie
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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 (10) tematów konkursowych

•Budżet przeznaczony na ten obszar w latach 2021-2022: 244 mln€

•Terminy składania wniosków (deadlines): 06.09.2022, 24.01.2023

Nadchodzą konkursy Horyzontu Europa dotyczące budownictwa - Krajowy Punkt Kontaktowy (kpk.gov.pl)

KIERUNEK 4: Efektywne, zrównoważone 
i dostępne dla każdego wykorzystanie energii

https://www.kpk.gov.pl/nadchodza-konkursy-horyzontu-europa-dotyczace-budownictwa
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Zwiększona efektywność energetyczna budynków i przemysłu (6.09.2022)

• HORIZON-CL5-2022-D4-01-01: Demand response in energy-efficient residential buildings (IA, 6-7/20 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2022-D4-01-02: Renewable-intensive, energy positive homes (IA, 4-6/12 mln EUR)

Zmiany w procesach przemysłowych (6.09.2022)

• HORIZON-CL5-2022-D4-01-04: Development and pilot demonstration of heat upgrade technologies with supply temperature in the 

range 150-250°C (RIA, 3-5/10 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2022-D4-01-05: Development of high temperature thermal storage for industrial applications (RIA, 3-4/8 mln EUR)

KIERUNEK 4: Efektywne, zrównoważone 
i dostępne dla każdego wykorzystanie energii

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-01-05


Budynki - partnerstwo
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People-centric 

sustainable built 

environment 

(Built4People)

ECTP – European Construction Technology Platform

http://www.ectp.org/register/

CEL: Wysokiej jakości, niskoemisyjne, energooszczędne i zasobooszczędne
„środowisko budynków”, które napędzają przejście w kierunku zrównoważonego 

rozwoju. 

Zalety uczestnictwa w ECTP:

• Wcześniejsza znajomość tematów konkursowych - wcześniejsze informacje z 

pierwszej ręki 

• Możliwość proponowania tematów konkursowych ważnych dla uczestniczących 

instytucji

• Integracja w europejskim środowisku związanym z branżą na różnym poziomie -

Bycie częścią silnej sieci przemysłowej z naciskiem na innowacje

• Możliwość uczestnictwa w innych inicjatywach partnerstwa

http://www.ectp.org/register/
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Inteligentne rozwiązania (6.09.2022 i 24.01.2023)

• HORIZON-CL5-2022-D4-01-03: Smarter buildings for better energy performance (IA, 4-6/12 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2022-D4-02-04: Smart-grid ready and smart-network ready buildings, acting as active utility nodes (Built4People) 

(IA, 6-9/18 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2022-D4-02-05: More sustainable buildings with reduced embodied energy / carbon, high life-cycle performance 

and reduced life-cycle costs (Built4People) (IA, 6-9.5/18 mln EUR)

Renowacje (24.01.2023)

• HORIZON-CL5-2022-D4-02-01: Designs, materials and solutions to improve resilience, preparedness & responsiveness of the built 

environment for climate adaptation (Built4People) (IA, 5-7.5/15 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2022-D4-02-02: Solutions for the sustainable, resilient, inclusive and accessible regeneration of neighbourhoods 

enabling low carbon footprint lifestyles and businesses (Built4People) (IA, 5-7.5/15 mln EUR)

• HORIZON-CL5-2022-D4-02-03: Sustainable and resource-efficient solutions for an open, accessible, inclusive, resilient and low-

emission cultural heritage: prevention, monitoring, management, maintenance, and renovation (Built4People) (RIA, 4-5/20 mln

EUR)

Built4People

Partnership

KIERUNEK 4: Efektywne, zrównoważone 
i dostępne dla każdego wykorzystanie energii

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-02-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-02-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-02-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-02-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-02-03
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/partnerstwa/partnerstwo-built4people
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/partnerstwa/partnerstwo-built4people
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Klaster 5

Klimat, Energia i 
Transport

Kierunek 2

Międzysektorowe działania na 
rzecz klimatu

w przeciągu 6 miesięcy 
(06.09.2022)

11 tematów

(7 RIA, 2 IA, 2 CSA)

Kierunek 3

Zrównoważona, bezpieczna i 
konkurencyjna dostawa energii

w przeciągu 6 miesięcy 
(27.10.2022)

8 tematów

(4 RIA, 4 IA)

w 2023 

(10.01.2023)

9 tematów

(7 RIA, 2 IA)

Kierunek 6

Bezpieczny, odporny transport i 
usługi inteligentnej mobilności dla 

pasażerów i towarów

w przeciągu 6 miesięcy 
(06.09.2022)

7 tematów

(3 RIA, 4 IA)

Kierunek 4

Efektywne, zrównoważone i 
dostępne dla każdego 
wykorzystanie energii

w przeciągu 6 miesięcy 
(06.09.2022)

5 tematów

(3 RIA, 2 IA)

w 2023

(24.01.2023)

5 tematów

(1 RIA, 4 IA)



Krajowy Punkt Kontaktowy 
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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Oferta:

• Informacje

• Szkolenia i warsztaty

• Konsultacje wniosków

• Wsparcie w realizacji projektów

• Newsletter

Wszystkie nasze usługi są bezpłatne! 

Zapraszamy: https://kpk.gov.pl

https://kpk.gov.pl/


Zapraszamy do kontaktu

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

Zespół HEU Klaster 5:

Dr inż. Aleksandra Miłobędzka
Tel: +48 728517568
aleksandra.milobedza@ncbr.gov.pl
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