
Kraków, 18 maja 2O16 
AGH 

Horyzont 2020 – program badawczy Unii 

Europejskiej 
jako źródło finansowania projektów z 

obszaru SMART GRID (i nie tylko) 

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

dr Maria Śmietanka 
Bezpieczna, czysta i efektywna energia 
Euratom-Fission 
 
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

www.kpk.gov.pl 

https://www.facebook.com/Krajowy-Punkt-Kontaktowy-Program%C3%B3w-Badawczych-UE-408143559349465/
http://www.youtube.com/user/kpkpbue
https://www.linkedin.com/company/405781?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:405781,idx:2-1-3,tarId:1447691762474,tas:national contact point
https://twitter.com/kpk_pl


KPK 

http://www.transfer.edu.pl/pl/rpk.htm 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 

przy Centrum Transferu Technologii (Politechnika Krakowska) 

Kim jesteśmy? 

 Krajowy Punkt Kontaktowy dla całego programu Horyzont 2020 (łącznie z 

programem Euratom Fission) 

 Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS 

 Koordynator Sieci 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych  

http://6pr.kpk.gov.pl/index.html
http://5pr.kpk.gov.pl/home.htm
http://www.transfer.edu.pl/pl/rpk.htm


Bezpłatna oferta KPK PB UE 

Szkolenia, warsztaty, konferencje 

Konsultacje w zakresie przygotowywania 

wniosków projektowych i realizacji projektów 

Działania mentoringowe dla zainteresowanych  

złożeniem wniosku do programu Horyzont 2020  

Porady finansowo-prawne na etapie 

przygotowania i realizacji projektów 

Poszukiwanie partnerów do konsorcjów 

międzynarodowych 

Pomoc zagranicznym naukowcom 

przyjeżdżającym do Polski 



Czym jest Horyzont2020? 
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Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest 
największym w historii Unii programem w zakresie badań 
naukowych i innowacji. 
 
 
W ciągu 7 lat (2014 – 2020) na nowatorskie badania i 
innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 
77 028,3 mln euro. 



Horyzont 2020 - nowy program, nowe podejście 

Podejście nakierowane na 
kompleksowe rozwiązywanie problemów 

 Silniejszy akcent na innowacje - od badań do rynku, wszelkie formy 
innowacji 
 

 Nacisk na wyzwania społeczne 
 

 Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach 
 

 Instrumenty zapewniające szersze uczestnictwo w programie 
 

 Podkreślenie kwestii przekrojowych – nauki społeczno-humanistyczne, 
współpraca międzynarodowa, równowaga płci 



Excellent Science 
(Doskonała baza 

naukowa) 
 

• Eu Rada ds. badań 
Naukowych 
(European Research 
Council (ERC) 

• Infrastruktury 
badawcze 

• Przyszłe i powstające 
technologie (Future 
and Emerging 
Technologies (FET) 

• Granty Marii 
Skłodowskiej-Curie 

 

Industrial Leadership 
(Wiodąca pozycja w 

przemyśle) 

 
• Technologie 

wspomagające i 
przemysłowe ,  

• Wsparcie innowacji w 
MŚP,  

• Finansowanie ryzyka 
– instrumenty 
kapitałowe i dłużne 

 

Societal Challenges 
(Wyzwania społeczne) 

 
 

• Zdrowie, zmiany demograficzne i 
dobrostan 

• Bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo, badania 
morskie i gospodarka ekologiczna 

• Bezpieczna, czysta i efektywna energia 
• Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany 

transport 
• Działania w dziedzinie klimatu, 

efektywna gospodarka zasobami i 
surowcami 

• Europa w zmieniającym się świecie - 
Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne 
społeczeństwa 

• Bezpieczne społeczeństwa – ochrona 
wolności i bezpieczeństwa Europy i jej 
obywateli 

JRC EIT 

EURATOM 

Upowszechnianie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa 

(Science for and with Society)Nauka  z udziałem i dla społeczeństwa 





Kto może brać udział? 

PODMIOTY: 

 

 MŚP 

 Centra badawcze 

 Jednostki publiczne 

 Przedsiębiorstwa 

 Stowarzyszenia 

 Fundacje 

 Organizacje międzynarodowe 

 

KRAJE: 

 

 Kraje członkowskie 

Kraje stowarzyszone i 
kandydujące 

Kraje trzecie słabiej rozwinięte 

Kraje trzecie lepiej rozwinięte 



Kto może aplikować? 

Konsorcja złożone z co najmniej 
3 partnerów z 3 różnych państw 
członkowskich UE i/lub państw 

stowarzyszonych) 



 

 

 

 na zasadzie odstępstwa od generalnej zasady, 

projekt  może być realizowany przez 1 podmiot 

prawny: 

  działania koordynacyjne i wspierające (CSA), 

  działania w zakresie mobilności (MSCA), 

  badania pionierskie (ERC), 

  instrument MŚP.  



Państwa stowarzyszone Horizon 2020 
(kwiecień 2016) 

 Islandia 
Norwegia 
Albania 
Bośnia i Hercegowina 
Macedonia 
Czarnogóra 
Serbia 
Turcja 

 Izrael 
Mołdawia 
Szwajcaria (tylko w 

niektórych konkursach) 
Wyspy Owcze 
Ukraina 
Tunezja 
Gruzja 



• Research and Innovation actions (RIA) 

 

Mogą obejmować badania podstawowe i stosowane, rozwijanie 

technologii, testowanie i walidację na prototypach w laboratorium lub 

otoczeniu symulowanym (na małą skalę). 

 
•  Innovation actions (IA) 

 

Mogą obejmować przygotowywanie prototypów, testowanie, 

demonstrację, projekty pilotażowe, walidację produktów na dużą skalę, 

powielanie rynkowe itd. 

 
•  Coordination and support actions (CSA) 

Standaryzacja, upowszechnianie, koordynacja, tworzenie sieci kontaktów, 

dialog polityczny itd. 

Rodzaje projektów 



Technology Readiness Level (TRL) 

TRL 1 – zaobserwowano podstawowe zasady 

TRL 2 – sformułowano koncepcję technologii 

TRL 3 – eksperymentalnie potwierdzono koncepcję 

TRL 4 – zweryfikowano technologię laboratoryjnie 

TRL 5 – zweryfikowano technologię w środowisku zbliżonym do 
rzeczywistego (środowisko przemysłowe w przypadku kluczowych 
technologii) 

TRL 6 – dokonano wdrożenia technologii w środowisku zbliżonym do 
rzeczywistego (środowisko przemysłowe w przypadku kluczowych 
technologii) 

TRL 7 – wdrożono prototyp systemu w warunkach operacyjnych 

TRL 8 – zakończono wdrożenia ostatecznej formy technologii i 
zakwalifikowano ją do pełnego stosowania 

TRL 9 – wykazano poprawność działania technologii w warunkach 
operacyjnych (wytwarzanie w warunkach rynkowych w przypadku 
kluczowych technologii) 

 



• Research and Innovation actions (RIA) 

 

100% dofinansowania 

 

 
•  Innovation actions (IA) 

 

70% dofinansowania (non-profit 100%) 
 

 
•  Coordination and support actions (CSA) 

 

100% dofinansowania 
 

Schematy finansowania 



Work Program – program pracy 
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http://ec.europa.eu/research/participants/p

ortal/desktop/en/funding/reference_docs.ht

ml#h2020-work-programmes-2016-17 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17


Work Program – program pracy 
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Participant Portal  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html 

 

  konkursy, 

 dokumentacja konkursowa,  

 rejestracja jednostki; konto, 

 podpisanie umowy grantowej  - podpis elektroniczny, 

 wszelkie zmiany do umowy grantowej, 

 sprawozdania finansowe, 

 raporty merytoryczne, 

 komunikacja z KE. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html


• Bazy danych Komisji Europejskiej: 
https://cordis.europa.eu/partners/ 

• Krajowy Punkt Kontaktowy www.kpk.gov.pl 

• Baza powstająca w ramach projektu C-
Energy2020 http://www.partnersearch.c-
energy2020.eu 

• Bazy projektów – widać kto i co robi w 
danym temacie 

• Spotkania brokerskie 

• BĄDŹ WIDOCZNY, ROZMAWIAJ, NAWIĄZUJ 
KONTAKTY! 
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Poszukiwanie partnerów 

https://cordis.europa.eu/partners/
https://cordis.europa.eu/partners/
http://www.kpk.gov.pl/
http://www.partnersearch.c-energy2020.eu/
http://www.partnersearch.c-energy2020.eu/
http://www.partnersearch.c-energy2020.eu/
http://www.partnersearch.c-energy2020.eu/


Struktura wniosku 

Część merytoryczna 
Research proposal (Part B) 

WNIOSEK 

Część administracyjna 
Administrative forms (Part A) 



Pamiętajmy, aby: 
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 zdążyć na czas 

 nie pisać ciągłym tekstem,  

 przestrzegać limitu stron,  

 wypunktować kluczowe kwestie, 

 pogrubić ważne informacje, 

 zadbać o stronę  graficzną, podział i układ akapitów, 

przejrzystość tekstu, 

 pokazać powiązanie pomiędzy wszystkimi częściami 

projektu (badania, nauka, rola partnerów w realizacji, 

amortyzacja/zakup sprzętu  itp.), 
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1. Excellence Doskonałość naukowa i 
technologiczna  
 
 

2. Impact Oddziaływanie 
 
 

3. Implementation Realizacja 

Co jest oceniane? 
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Implementation 



Time to grant 



Energia? Co się w tym mieści? 
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Inteligentne 
miasta 

Efektywność 
energetyczna 

Systemy 
niskoemisyjne 

Inteligentne 
sieci 

Odnawialne 
źródła 
energii 

Paliwa 
alternatywne 

Bezpieczeństwo 
dostaw 

Magazynowanie 

energii 

Technologie 
nowej 

generacji 

Biopaliwa 



Wyzwania społeczne Budżet (EUR billion) 

1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 
7.5 

2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie 
i gospodarka ekologiczna 

3.9 

3. Bezpieczna, czysta i efektywna energia 5.9 

4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport 
6.3 

5. Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i 
surowcami 

3.1 

6. Europa w zmieniającym się świecie - Integracyjne, innowacyjne i 
refleksyjne społeczeństwa 

1.3 

7. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i 
jej obywateli 

1.7 



Budżet obszaru Energia (mln euro) 

Konkursy 2014 2015 2016 2017 

Efektywność 
energetyczna 

97 98 93 101 

Technologie 
niskowęglowe 

359 372 352 367 

Inteligentne 
miasta 

92 108 60 72 

Instrument 
MŚP 

34 37 46 50 

Inne 75 61 108 79 
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Konkursy 

1. Efektywność energetyczna (EE)  

2. Technologie niskowęglowe (LCE)  

3. Inteligentne miasta (SCC)  

4. Instrument MŚP i Fast Track to Innovation for 
Energy  

5. Inne 

Ale tematów można szukać także w pozostałych 
obszarach… 
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Konkursy 

1. Efektywność energetyczna (EE)  

2. Technologie niskowęglowe (LCE)  

3. Inteligentne miasta (SCC)  

4. Instrument MŚP i Fast Track to Innovation for 
Energy  

5. Inne 

Ale tematów można szukać także w pozostałych 
obszarach… 
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Efektywność energetyczna - EE  
• Ogrzewanie i chłodzenie EE01 – EE05  

– Obniżanie kosztów, zmniejszanie zapotrzebowania, lokalne 
zrównoważone i odnawialne źródła energii.  

• Angażowanie konsumentów w zrównoważone zużycie energii EE06 – 
EE09  

– Zrozumienie i wpływ na zachowania konsumentów, aktywacja 
konsumentów 

• Budynki EE10 – EE14  

– Eliminacja barier ograniczających efektywność energetyczną budynków 

• Przemysł, usługi i produkty EE15 – EE21  

– Likwidacja technologicznych i poza-technologicznych barier, aby 
podnosić efektywność energetyczną przedsiębiorstw  

• Innowacyjne finansowanie inwestycji w obszarze efektywności 
energetycznej EE22 – EE25  

– Likwidowanie luki między fundatorami projektów, a projektami 
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Code  EE Call 2016 Topics open till 15 Sept.  M€ Deadline 

EE-06  Engaging private consumers towards sustainable energy 4 

15 Sept. 
2016 

EE-09  Engaging and activating public authorities 

6 

EE-16  Implementation of EU product efficiency legislation 

EE-11  Overcoming market barriers to deep renovation of bdgs 

16 

EE-13  Cost reduction of new Nearly Zero-Energy buildings 

EE-14  Construction skills 

EE-25  Development of innovative energy efficiency services 

EE-24  Making the energy efficiency market investible 4 

EE-22  Project Development Assistance 8 

EE-21  (ERA-NET Cofund on industry and services) 5 



Code  EE Call 2017 Topics deadline 19 Jan. 2017  M€ Deadline 

EE-12  Integration of demand response in energy management systems 8 

19 Jan. 
2017 

EE-17  Valorisation of waste heat in industrial systems (SPIRE PPP) 8 

EE-01  Waste heat recovery from urban facilities for heating and cooling 

22 EE-04  New heating and cooling solutions using low grade sources of energy 

EE-20  Bringing to market more energy efficient and integrated data centres 

EE-07  Behavioral change toward energy efficiency through ICT 8 



Call 2017 
 

• EE-01 (IA): Waste heat recovery from urban facilities and 
re-use to increase energy efficiency of district or individual 
heating and cooling systems  

• EE-04 (RIA): New heating and cooling solutions using low 
grade sources of thermal energy 

• EE-17 (IA): Valorisation of waste heat in industrial systems 
(SPIRE PPP)   



Call 2017 
 

• EE-20 (IA): Bringing to the market more energy efficient 
and integrated data centres 

• EE-07 (IA): Behavioural change toward energy efficiency 
through ICT 

• EE-12 (IA): Integration of Demand Response in Energy 
Management Systems while ensuring interoperability 
(EeB PPP)   



Konkursy 

1. Efektywność energetyczna (EE)  

2. Technologie niskowęglowe (LCE)  

3. Inteligentne miasta (SCC)  

4. Instrument MŚP i Fast Track to Innovation for 
Energy  

5. Inne 

Ale tematów można szukać także w pozostałych 
obszarach… 
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LCE? Co się w tym mieści? 
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W kierunku 
zintegrowanego 

systemu 
energetycznego 

Technologie 
odnawialne 

Dekarbonizacja 
paliw kopalnych 

Społeczne, 
ekonomiczne 

aspekty 
systemów 

energetycznych 

Wsparcie rozwoju 
europejskiej 
przestrzeni 

badawczej w 
obszarze energii 

Zagadnienia 
przekrojowe 



 
Technologie niskowęglowe - LCE  

 
• W kierunku zintegrowanego systemu 

energetycznego LCE01 – LCE05  

• Technologie odnawialne LCE06 – LCE23  

• Dekarbonizacja paliw kopalnych LCE24 – LCE30  

• Społeczne, ekonomiczne aspekty systemów 
energetycznych LCE31 – LCE32  

• Wsparcie rozwoju europejskiej przestrzeni 
badawczej w obszarze energii LCE33 – LCE35  

• Zagadnienia przekrojowe LCE36  

 
46 



Energia odnawialna 
Badania 

podstawowe 
TRL<4 

Zaawansowane 
badania  
TRL 3 – 5  

Demonstracja 
TRL 5 – 7  

Wprowadzanie 
na rynek 

Fotowoltaika 

LCE-6 
LCE-7 

LCE-9, LCE-10 LCE-21 

CSP – skoncentrowana 
energia słoneczna 

LCE-11 

Słoneczne ogrzewanie i 
chłodzenie 

LCE-12 
 

LCE-21 

Energia wiatrowa LCE-13, LCE-14 

Energia z oceanów LCE-15, LCE-16 

Energia wodna 

Energia geotermalna LCE-17, LCE-18, 
LCE-23 

Kogeneracja 

Bio-/alternatywne paliwa LCE-8, LCE-22 LCE-19, LCE-20 
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11.05.2016 – 08.09.2016 

LCE-09-
2016 

Increasing the competitiveness of the EU PV manufacturing industry 

LCE-13-
2016 

Solutions for reduced maintenance, increased reliability and extended life-
time of off-shore wind turbines/farms 

LCE-15-
2016 

Scaling up in the ocean energy sector to arrays 

LCE-19-
2016-2017 

Demonstration of the most promising advanced biofuel pathways 

LCE-20-
2016-2017 

Enabling pre-commercial production of advanced aviation biofuel 

LCE-22-
2016 

International Cooperation with Brazil on advanced lignocellulosic biofuels 
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2151-lce-09-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2151-lce-09-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2151-lce-09-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2151-lce-09-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2151-lce-09-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2155-lce-13-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2155-lce-13-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2155-lce-13-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2155-lce-13-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2155-lce-13-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2153-lce-15-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2153-lce-15-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2153-lce-15-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2153-lce-15-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2153-lce-15-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2152-lce-19-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2152-lce-19-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2152-lce-19-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2152-lce-19-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2152-lce-19-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2152-lce-19-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2152-lce-19-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2154-lce-20-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2154-lce-20-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2154-lce-20-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2154-lce-20-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2154-lce-20-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2154-lce-20-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2154-lce-20-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2150-lce-22-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2150-lce-22-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2150-lce-22-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2150-lce-22-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2150-lce-22-2016.html


 innowacyjne rozwiązania produkcyjne 

 poprawa konkurencyjności europejskiego przemysłu PV 

 odzyskanie potencjału na rosnącym światowym rynku PV 

 wdrożenia innowacji produkcyjnych, zwiększanie skali najbardziej wydajnych technologii 
PV na poziomie pilotażowym 

 W składanych wnioskach oczekiwane podniesienie poziomu gotowości technologicznej 
(TRL) z 5-6 do 6-7 

 Przybliżony wkład KE dla jednego projektu 10 – 15 mln EUR 

 Uruchomienie nowych inwestycji w europejskim przemyśle PV poprzez budowę linii 
pilotażowych (innowacyjne procesy produkcyjne, dostosowanie rozwoju urządzeń do 
głównego nurtu technologii PV, redukcja kosztów i poprawa wydajności konkurencyjność 
produktu końcowego) 

 

 

LCE-09-2016: Increasing the competitiveness of 
the EU PV manufacturing industry 

 

Innovation 
Action 



LCE-13-2016: Solutions for reduced maintenance, 
increased reliability and extended life-time of off-

shore wind turbines/farms 

 
 Ograniczenie zapotrzebowania na konserwację morskich turbin wiatrowych, przedłużenie 

cyklu życia 

 Opracowanie narzędzi do predykcji konserwacji  

 Uwzględnienie nie tylko turbin, ale również podstaw i warunków podłoża 

 Udział producentów turbin i dużych operatorów farm wiatrowych 

 Osiągnięcie Technology Readiness Level (TRL) 7 

 Przybliżony wkład KE dla jednego projektu 7-10 mln EUR 

 Oczekiwane efekty: 

 Redukcja uszkodzeń komponentów i wzrost trwałości 

 Poprawa wydajności i redukcja kosztów 

 Wzmocnienie europejskiej bazy technologicznej przemysłu 

 

 

Innovation 
Action 



LCE-15-2016: Scaling up in the ocean energy 
sector to arrays 

 Rozwój sektora energii fal morskich do skali systemów w celi redukcji kosztów 
technologii 

 Instalacje pilotażowe, testy lokalizacji  

 Osiągnięcie Technology Readiness Level (TRL) 7 

 Przybliżony wkład KE dla jednego projektu 10-15 mln EUR 

 Oczekiwane  efekty:  

 Redukcja kosztów technologii 

 Energia fal morskich bardziej atrakcyjna dla inwestorów 

Innovation 
Action 



LCE-19-2016-2017: Demonstration of the most 
promising advanced biofuel pathways 

 Zakres tematyczny i charakterystyka działań 

 Wdrażanie najbardziej obiecujących ścieżek rozwoju biopaliw – gazyfikacja, piroliza, biochemiczna 
konwersja cukrów  

UWAGA: Biopaliwa produkowane ze skrobi, cukru i frakcji olejów upraw przeznaczanych do produkcji 
żywności i paszowe są wyłączone z rozważań 

 Dywersyfikacja portfolio i bazy surowcowej w celu rozwoju konkurencyjnych technologii produkcji 
zaawansowanych biopaliw stosowanych w transporcie 

 Analiza wydajności i kosztów oraz negatywnych skutków, publicznej akceptacji rynkowej 

 Problemy regulacyjne i normalizacyjne 

 Synergia między istniejącymi technologiami 

 Aspekty społeczno- ekonomiczne i środowiskowe z perspektywy cyklu życia 

 Przeniesienie Technology Readiness Level (TRL) TRL 5-6 do TRL 6-7 

 Przybliżony wkład KE dla jednego projektu 10-15 mln EUR 

 Oczekiwane efekty  

 Demonstracja technologii na dużą skalę przemysłową 

 Efekty energetyczni redukcja emisji 

 Wykazanie korzyści społecznych (wzrost gospodarczy, miejsca pracy, bezpieczeństwo dostaw, 
przystępna cena) 

 

 

Innovation 
Action 



LCE-20-2016-2017: Enabling pre-commercial 
production of advanced aviation biofuel 

 • Umożliwienie pre-komercyjnej i konkurencyjnej cenowo produkcji biopaliw dla lotnictwa 

• Innowacyjna integracja procesów produkcyjnych 

• Modernizacja technologii i waloryzacja produktów ubocznych 

• Zgodność biopaliwa z międzynarodowymi standardami lotniczymi 

• Korzystanie z istniejącej infrastruktury, logistyki 

• Uwzględnianie kwestii środowiskowych, gospodarczych i społecznych, bezpieczeństwa i 
higieny pracy w kontekście cyklu życia 

• Łańcuch dostaw 

• Podniesienie Technology Readiness Level TRL 5-6 do TRL 6-7 

UWAGA: Biopaliwa produkowane ze skrobi, cukru i frakcji olejów upraw przeznaczanych 
do produkcji żywności i paszowe są wyłączone z rozważań 

• Oczekiwane efekty: 

 2 mln ton biopaliw w lotnictwie od 2020 

Innovation 
Action 



LCE-22-2016: International Cooperation with 
Brazil on advanced lignocellulosic biofuels 

 Brazylia jest ważnym partnerem w tej branży: ma wyjątkową wiedzę , ugruntowany i wysoce 
konkurencyjny przemysł pierwszej generacji, optymalne warunki do rozwoju zaawansowanego przemysłu 
biopaliw (w roku 2010 Brazylia wyprodukowała 33% światowej produkcji bioetanolu i 10% biodiesla). 

Zakres tematyczny i charakterystyka działań 

 Skoordynowana współpraca z Brazylią w zakresie zaawansowanych biopaliw: 

 Zgazowanie wytłoków do gazu syntezowego i zaawansowana produkcja paliw płynnych, w tym 
biopaliw dla lotnictwa. 

 Badania stosowane w zakresie logistyki produkcji biomasy oraz badania stosowane dla dywersyfikacji 
surowców dla zaawansowanych biopaliw. 

 rozwój nowych technologii fermentacyjnych i separacji dla zaawansowanych biopaliw ciekłych i 
badania stosowane w celu zwiększenia efektywności energetycznej zaawansowanych procesów 
biopaliw 

 Podniesienie Technology Readiness Level z TRL 3-4 do TRL 4-5 

 Synergia między nowymi i istniejącymi technologiami 

 UWAGA: Biopaliwa produkowane ze skrobi, cukru i frakcji olejów upraw przeznaczanych do produkcji 
żywności i paszowe są wyłączone z rozważań 

Spodziewane efekty  

 Wzmocnienie współpracy między EU i Brazylią w dziedzinie badań biopaliw 

 

Research and 
Innovation 

Action 



20.09.2016 – 05.01.2017 
LCE-06-2017 New knowledge and technologies 

LCE-07-
2016-2017 

Developing the next generation technologies of renewable electricity and 
heating/cooling 

LCE-08-
2016-2017 

Development of next generation biofuel technologies 

LCE-21-2017 Market uptake of renewable energy technologies 

LCE-27-2017 
Measuring, monitoring and controlling the risks of CCS, EGS and unconventional 

hydrocarbons in the subsurface 

LCE-28-2017 Highly flexible and efficient fossil fuel power plants 

LCE-29-2017 CCS in industry, including Bio-CCS 

LCE-30-2017 Geological storage pilots 

LCE-31-
2016-2017 

Social Sciences and Humanities Support for the Energy Union 
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LCE-06-2017 

New knowledge and technologies 
 

• Innowacyjne technologie, adaptujące się do zmian klimatu 

• Analizowanie jednego z tematów:  

– nowe technologie odnawialne (Developing the new energy 
technologies that will form the backbone of the energy system by 
2030 and 2050),  

– energetyka wiatrowa (Improved understanding of the physics of wind 
as a primary resource and wind energy technology),  

– zrównoważone paliwa (Diversification of renewable fuel production 
through novel conversion routes and novel fuels). 

• Projekty od 2 do 4 mln euro 

• Poziom gotowości technologicznej na końcu projektu – 4 
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LCE-07-2016-2017 

Developing the next generation technologies of 
renewable electricity and heating/cooling 

 • Rozwój wybranej z technologii: 
– Fotowoltaika 
– CSP 
– Energia wiatrowa 
– Energia oceanów 
– Energetyka wodna 
– Energia geotermalna 
– Integracja źródeł odnawialnych 

• Bardzo duże zainteresowanie – prawdopodobnie konkurs 
dwuetapowy 

• Poziom TRL 4-5 
• Dofinansowanie 2-5 mln euro 
• Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Europy, elastyczności 

źródeł, kwestie zmian klimatu 
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LCE-08-2016-2017 

Development of next generation biofuel 
technologies 

 • Poprawa technologii 
• Poprawa łańcucha dostaw 
• TRL z 3-4 do 4-5 
• Rozważenie kwestii ekonomicznych, społecznych 

 Biofuels from CO2 in industrial waste flue gases through biochemical 
conversion by autotrophic ( chemo and photo –autotrophic) micro-
organisms; 

 Biofuels from organic fraction of municipal and industrial wastes 
through thermochemical, biochemical or chemical pathways with 
improved performance and sustainability; 

 Biofuels from phototrophic algae & bacteria with improved 
performance and sustainability. 

• Budżet 3-6 mln euro 
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LCE-21-2017 

Market uptake of renewable energy 
technologies 

 • Jedna z kilku technologii do wyboru (np. 
wiatrowa, fotowoltaika) 

• Budżet 1-3 mln 

• Wskazanie ścieżek na rynek, barier, 
uwarunkowań regionalnych 

• Ocena rozwiązań prawnych 
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Coordination 
and support 

action 



 
LCE-27-2017 

Measuring, monitoring and controlling the risks of 
CCS, EGS and unconventional hydrocarbons in the 

subsurface 
 • Badania nad lepszym zrozumieniem i oceną 

zasobów 

• Metody efektywne kosztowo 

• Postęp technologiczny, ale z poszanowaniem 
środowiska 

• Więcej szczegółów w czerwcu 
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LCE-28-2017 

Highly flexible and efficient fossil fuel 
power plants 

 • Rozwiązania z TRL 3 do 4-6 

• Dostosowanie urządzeń do działania zarówno na małym jak i 
bardzo dużym obciążeniu 

• Elastyczność urządzeń 

• 3-6 mln euro 

• Rozwiązania innowacyjne i efektywne kosztowo 

• Niska emisja gazów cieplarnianych 

• „dobrze widziana” współpraca z operatorami sieci 
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LCE-29-2017 

CCS in industry, including Bio-CCS 
 • sekwestracja dwutlenku węgla w przemyśle 

• Współpraca z przemysłem i użytkownikami 
końcowymi 

• „dobrze widziana” współpraca 
międzynarodowa – szczególnie Chiny 

• Rozwiązania efektywne kosztowo, ale 
korzystne dla środowiska 
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LCE-30-2017 

Geological storage pilots 
 • Rozwój i demonstracja najlepszych praktyk w 

warunkach rzeczywistych 

• Współpraca z krajami z poza UE 

• 9-16 mln euro budżetu 

• Bezpieczeństwo środowiskowe 

• Pilotażowa demonstracja 
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LCE-31-2016-2017 

Social Sciences and Humanities 
Support for the Energy Union 

 • Kwestie socjoekonomiczne, które 
wzmacniają/osłabiają zachowania 
odpowiedzialne energetycznie 

• Kwestie polityczne, instytucjonalne, 
organizacyjne, które strukturyzują udział 
społeczny 

• 2-4 mln euro 

• Lepsze zrozumienie czynników przyczyniających 
się do funkcjonowania Unii Energetycznej  
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20.09.2016 – 14.02.2017 

LCE-01-
2016-2017 

Next generation innovative technologies enabling smart grids, storage and 
energy system integration with increasing share of renewables: distribution 

network 

LCE-04-
2017  

Demonstration of smart transmission grid, storage and system integration 
technologies with increasing share of renewables 

LCE-05-
2017 

Tools and technologies for coordination and integration of the European energy 
system 
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LCE-01-2016-2017 Next generation innovative 
technologies enabling smart grids, storage and energy 

system integration with increasing share of 
renewables: distribution network 

• Narzędzia badania popytu, prognozowania 
obciążenia 

• Inteligentne sieci dystrybucji 

• TRL 3-6 

• Możliwość wprowadzenia na rynek w 5 - 10 lat 

• 2-4 mln euro 

• Kompatybilność z polityką energetyczną UE 
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LCE-04-2017 Demonstration of smart transmission 
grid, storage and system integration technologies with 

increasing share of renewables 

• Co najmniej 2 z 4 aspektów: 
– technologie przesyłu energii elektrycznej i zarządzania dużą skalę (z 

odnawialnymi) 

– magazynowanie w dużej skali 

– narzędzia ICT do kontroli sieci 

– nowe podejście do rynku umożliwiające włączanie odnawialnych 
źródeł energii 

• TRL 5-8 

• 15-20 mln euro 

• Kompatybilność z długofalową polityką energetyczną UE 
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Innovation 
Action 



LCE-05-2017 Tools and technologies for 
coordination and integration of the European 

energy system 
• większa elastyczność, bardziej aktywne zaangażowanie 

wszystkich zainteresowanych stron i więcej współpracy 

• Rozwój technologii, narzędzi i systemów w jednym lub kilku z 
następujących obszarów: 
– Nowe narzędzia planowania systemu energetycznego europejskiej 

sieci 

– Wzmocnienie narzędzi do koordynacji i współpracy 

– Rozwiązania do zapewnienia dostępu do danych dla wszystkich 
podmiotów energetycznych 

– Synergia pomiędzy sieciami przesyłu ciepła, gazu i energii elektrycznej 

– Aspekty społeczno-ekonomiczne i aspekty środowiskowe związane z 
dużą infrastrukturą 

• Projekty 2-4 mln euro 
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Konkursy 

1. Efektywność energetyczna (EE)  

2. Technologie niskowęglowe (LCE)  

3. Inteligentne miasta (SCC)  

4. Instrument MŚP i Fast Track to Innovation for 
Energy  

5. Inne 

Ale tematów można szukać także w pozostałych 
obszarach… 
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Inteligentne miasta SCC 
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Cel: 

• Rozwój i testowanie zintegrowanych innowacyjnych rozwiązań w 

dużej skali – budynki, sieci energetyczne, transport, narzędzia ICT 

• Stworzenie miast-przykładów dla regionów, danie szansy na replikację 

rozwiązań 

 

W każdym projekcie 3 miasta-przykłady (lighthouse cities) i minimum 3 

miasta-naśladowcy (follower cities) 
 

 

SCC1 Smart Cities and Communities lighthouse projects 



Konkursy 

1. Efektywność energetyczna (EE)  

2. Technologie niskowęglowe (LCE)  

3. Inteligentne miasta (SCC)  

4. Instrument MŚP i Fast Track to Innovation 
for Energy  

5. Inne 

Ale tematów można szukać także w pozostałych 
obszarach… 
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Konkursy 

1. Efektywność energetyczna (EE)  

2. Technologie niskowęglowe (LCE)  

3. Inteligentne miasta (SCC)  

4. Instrument MŚP i Fast Track to Innovation for 
Energy  

5. Inne – nagrody i zamówienia publiczne 

Ale tematów można szukać także w pozostałych 
obszarach… 
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Energia - gdzie jeszcze szukać 
tematów? 

 

• Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i 
przemysłowych – zaawansowane materiały, nanotechnologie, 
ICT;  

• Nowe Technologie i Technologie Przyszłości (FET); 

• Infrastruktura badawcza; 

• Granty ERC; 

• Inne wyzwania społeczne – klimat, transport, bezpieczeństwo… 
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Przyszłe tematy 

Wciąż niewykorzystana szansa 
 

 „Bitwa” o projekty zaczyna się już dużo wcześniej 
przed publikacją konkursów, tj. na etapie 
opracowywania tzw. Work Programme 
 

Współpraca i wymiana informacji na linii: Delegaci i 

eksperci – jednostki naukowe i przedsiębiorstwa 

zainteresowane udziałem w H2020 

 

Dobry przykład: WP i polskie uczestnictwo w Euratom-

Fission 

 



Program pracy – 2016, 
2017 

 
• Przygotowanie szkicu (IV 

kwartał 2016) 
• Konsultacje w 

komitetach 
programowych (I – II 
kwartał 2017) 

• Przyjęcie programu (IV 
kwartał 2017)  

Strategia – 2016 
 
• Konsultacje z 

interesariuszami/ 
advisory boards  (I – II 
kwartał) 

• Konsultacje w krajach 
członkowskich (II – III 
kwartał) 

• Dokument strategiczny 
(III kwartał) 
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Program pracy 2018-2020 (Energia) 
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Zostań ekspertem! 



Najczęstsze braki 

• Brak przede wszystkim szczegółów 

• Opis doświadczeń zawodowych 

• Wymienienie publikacji wraz z krótkim opisem 
treści (jedno, dwa zdania)  

• Podanie Fixed Keywords 

• Dodanie do życiorysu słów kluczowych tzw. 
Open Keywords 

 



Przydatne informacje 
 

Participant portal 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

Helpdesk  

http://ec.europa.eu/research/enqiries 

CORDIS 

http://cordis.europa.eu/news/home_pl.html 

KPK PB UE 

http://kpk.gov.pl/  

http://ec.europa.eu/research/enqiries
http://ec.europa.eu/research/enqiries
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://kpk.gov.pl/
http://kpk.gov.pl/


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY  

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  
 

 

dr Maria Śmietanka 

kom. +48 502 052 239 
maria.smietanka@kpk.gov.pl 

 

 

mailto:maria.smietanka@kpk.gov.pl
https://www.facebook.com/Krajowy-Punkt-Kontaktowy-Program%C3%B3w-Badawczych-UE-408143559349465/
http://www.youtube.com/user/kpkpbue
https://www.linkedin.com/company/405781?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:405781,idx:2-1-3,tarId:1447691762474,tas:national contact point
https://twitter.com/kpk_pl

