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http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cf m



Nowe wieloletnie ramy finansowe UE
2014-2020

Kluczowe wyzwanie: 
Stabilizacja systemu finansowego i ekonomicznego z jednoczesnym 
podejmowaniem działań tworzących nowe moŜliwości biznesowe 

� Inteligentny rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (491 mld euro)
o edukacja, młodzieŜ, sport
o łączenie Europy
o spójność
o konkurencyjny biznes MŚP
o HORIZON 2020 (80 mld euro)

� ZrównowaŜony rozwój: zasoby naturalne (383 mld euro)
� Bezpieczeństwo i obywatelstwo (18,5 mld euro)
� Globalna Europa (70 mld euro)
� Administracja (62,6 mld euro)

Razem 1 025 mld euro
Propozycja KE z 29 czerwca 2011



Inwestycje w działalność R&D w Europie

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/press/horizon2020-presentation.pdf



Program finansowania badań i innowacji w Europie 2014-2020
- propozycja KE przeznaczenia 80 mld euro na badania

• odpowiedź na kryzys gospodarczy inwestycje w przyszły 
rozwój i w tworzenie nowych miejsc pracy

• odpowiedź na obawy społeczne w zakresie ich źródeł 
utrzymania, bezpieczeństwa i środowiska

• wzmocnienie globalnej pozycji UE w zakresie badań 
naukowych, innowacyjności i technologii

Co to jest HORIZON 2020?



Co nowego w programie HORIZON 2020?

• Jeden program łączący trzy dotychczasowe źródła finansowania 
badań i innowacji:

• 7. Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego (FP7)
• Program Ramowy Konkurencyjności i Innowacji (CIP)
• Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

• SprzęŜenie badań i innowacji – od badań do rynku – połączenie 
wszystkich form innowacyjności

• Skoncentrowanie programu na wyzwaniach stojących przed 
społeczeństwem UE – zdrowie, czysta energia i transport

• Uproszczony dostęp do programu dla wszystkich uniwersytetów, 
instytutów i przedsiębiorstw z krajów UE i spoza UE

• Trzy priorytety:

• Doskonałość naukowa

• Wiodąca rola w przemyśle

• Wyzwania społeczne



Priorytet 1. Doskonałość naukowa

ZałoŜenia:
• Światowej klasy nauka jest podstawą technologii jutra, zatrudnienia i dobrobytu

• Europa musi się rozwijać, przyciągać i zatrzymywać utalentowanych naukowców

• Naukowcy muszą mieć dostęp do najlepszej infrastruktury

Proponowane finansowanie (mln euro, 2014-2020)

Europejska Rada do spraw Badań (ERC)
Badania wyprzedzające dla najlepszych zespołów badawczych

13 268

Przyszłe, wschodzące technologie
Wspólne badania dla otwierania nowych obszarów innowacyjności 

3 100

Akcje Marie Curie
Nowe moŜliwości szkoleń i rozwoju kariery

5 572

Infrastruktury badawcze (w tym e-infrastuktura)
Zapewnienie dostępu do światowej klasy urządzeń 2 478



Priorytet 2. Wiodąca pozycja w zakresie 
technologii przemysłowych

ZałoŜenia:
• Strategiczne inwestycje w kluczowe technologie (np. zaawansowane metody 

produkcji, mikroelektronika) wspierające innowacyjność w istniejących i 
powstających sektorach

• Europa musi przyciągać więcej prywatnych inwestycji w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji

• Europa potrzebuje bardziej innowacyjnych MŚP dla tworzenia wzrostu i miejsc 
pracy

Proponowane finansowanie (mln euro, 2014-2020)

Wiodąca pozycja w technologiach przemysłowych 
(ICT, nanotechnologie, zaawansowane materiały, 
biotechnologia, technologie produkcyjne, nauki 
kosmiczne)

13 781

Finansowanie ryzyka badawczego
Finansowanie badań i innowacji z kapitału prywatnego i przez 
venture capital

3 538

Innowacje w MŚP
OŜywienie wszystkich form innowacyjności w MŚP

619
6 829
inne  



Priorytet 3. Wyzwania społeczne

ZałoŜenia:
• Główne obawy obywateli i społeczeństwa oraz wynikające stąd cele polityczne UE 

(w zakresie klimatu, środowiska, energii, transportu itd.) nie mogą być osiągnięte 
bez innowacji

• Przełomowe rozwiązania powstają w wyniku współpracy interdyscyplinarnej – w 
tym nauk społecznych i humanistycznych

• Obiecujące rozwiązania muszą być testowane, wdraŜane i rozwijane na duŜą skalę

Proponowane finansowanie (mln euro, 2014-2020)

Zdrowie, zmiany demokratyczne i dobrobyt 8 333

Bezpieczeństwo Ŝywnościowe, zrównowaŜone rolnictwo, badania 
morskie i bio-ekonomia

3 538

Bezpieczna, czysta i efektywna energia* 5 782  

Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport 6 802

Klimat, efektywne wykorzystanie zasobów i surowców 3 160

Innowacyjne i bezpieczne i otwarte społeczeństwo 3 819

*Dodatkowe 1 788 mln euro przeznaczone na bezpieczeństwo 
technologii jądrowych z programu EURATOM (2014-2018)
(nie licząc ITER)



Podstawowe zasady

1. Zasada doskonałości:
• Przyznawanie finansowania na podstawie cyklicznie ogłaszanych konkursów, w 

których wybierane są tylko najlepsze projekty 

2. Jednoznaczne rozróŜnienie między polityką spójności a 
programem HORIZON 2020
• Polityka spójności – wsparcie regionów w budowaniu potencjału badań i innowacji

• HORIZON 2020 – zwiększenie uczestnictwa, lepsza koordynacja między róŜnymi 
programami finansowania, wsparcie dla polityki edukacyjnej

3. Działania wspierające badania 
• Wymiana naukowa, dostęp do sieci międzynarodowych, rozwój strategii inteligentnej 

specjalizacji

4. Kluczowe znaczenie współpracy międzynarodowej

5. Silny udział Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)
• Zintegrowane podejście, uproszczenia, nowe instrumenty finansowe, dedykowane 

działania



Zmiany i uproszczenia

1. Jeden zestaw zasad
• Obejmujący cały cykl badań i innowacji

• Obejmujący wszystkie programy finansowania badań i instytucje finansujące

• Spójny z innymi nowymi programami UE 

2. Jeden projekt – jeden system finansowania
• Maksymalnie 100% kosztów kwalifikowanych (z wyjątkiem działań bliskich 

działaniom rynkowym – maksimum 70%)

• Koszty pośrednie – ryczałt 20% kwalifikowanych kosztów bezpośrednich

3. Proste kryteria ewaluacji wniosków projektowych
• Doskonałość naukowa – Korzyści z realizacji projektu – Sposób realizacji projektu 

(doskonałość tylko dla projektów ERC)

4. Nowe formy finansowania ukierunkowane na innowacje
• Instrumenty finansowania działania przedkomercyjnych, zamówienia publiczne, 

premie zachęcające, dedykowane kredyty i instrumenty kapitałowe

5. Udział partnerów spoza UE
• Ułatwienia - ale pod warunkiem zabezpieczenia interesów UE



Zmiany i uproszczenia

6. Uproszczone zasady grantów
• Szersza akceptacja uczestników projektów, 

• Stosowanie praktyk rachunkowości dla kosztów bezpośrednich, ryczałt dla kosztów 
pośrednich

• Brak konieczności wypełniania kart czasu pracy dla pracowników pełnoetatowych

• MoŜliwość grantów opartych na rezultatach

7. Lepiej ukierunkowane kontrole i audyty
• NajniŜszy moŜliwy poziom wymagań dotyczących składania sprawozdań audytora

• Strategia audytu skoncentrowana na ryzyku i zapobieganiu oszustwom

8. Udoskonalone zasady ochrony własności intelektualnej
• Równowaga między elastycznością i bezpieczeństwem

• Zindywidualizowane przepisy IPR dla nowych form finansowania

• Nacisk na otwarty dostęp do publikacji naukowych



Temat Energia w HORIZON 2020 

WaŜna część programu HORIZON 2020
• Bezpieczna, czysta i efektywna energia w bloku Wyzwania społeczne

• Oddzielny komplementarny program dotyczący energetyki jądrowej EURATOM

• Istotny element innych bloków tematycznych w HORIZON 2020 (ICT, nowe 
materiały, bioenergia itd.)



Bezpieczna, czysta i efektywna energia 

Cel: Stworzenie niezawodnego, trwałego i konkurencyjnego systemu energetycznego w 
obliczu coraz mniejszych zasobów, zwiększającego się zapotrzebowanie na energię i zmian 
klimatycznych

Główne linie działania:
1. Zmniejszenie zuŜycia energii i emisji dwutlenku węgla przez inteligentne i 

zrównowaŜone wykorzystanie energii
2. Niskie koszty, niskoemisyjne dostarczanie energii elektrycznej
3. Paliwa alternatywne i mobilne źródła energii
4. Jedna inteligentna europejska sieci energetyczna 
5. Nowa wiedza i technologie
6. Stanowcze podejmowanie decyzji i zaangaŜowanie społeczeństwa
7. Wprowadzanie rynkowych innowacji w sektorze energetycznym

Wsparcie realizacji SET Planu 
Tworzenie kierunków wdraŜania i struktur zarządzania SET Planem

Partnerstwo z kluczowymi partnerami gotowymi dzielić się własnymi 
zasobami i wspólnie uczestniczyć we wdroŜeniach
Europejskie Inicjatywy Przemysłowe (EII)

European Energy Research Alliance (EERA)



Aktualne programy finansowania badań UE
MoŜliwości aplikacji w obszarze energii

7. Program Ramowy UE (2007 – 2013)

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Fundusz Badawczy W ęgla i Stali

http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/home_en.html



7. Program Ramowy UE
Konkursy 2013

Data publikacji: 10 lipca 2012

Całkowity budŜet:  468 mln euro

Identyfikator 
konkursu

BudŜet 
(mln euro) Deadline

FP7-ENERGY-2013-1 107,5 28.11.2012

FP7-ENERGY-2013-2 83,0 24.01.2013

FP7-SMARTCITIES-2013 209,0 4.12.2012

FP7-ENERGY-2013-IRP 37,5 8.01.2013

FP7-ERANET-2013-RTD 27,0 28.02.2013

FP7-OCEAN-2013 4,0 7.02.2013

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/pa ge/fp7_calls 



Konkursy 2013
Tematy dotyczące energetyki wiatrowej 

Konkurs Temat Typ projektu

FP7-ENERGY-2013-1 

ENERGY.2013.2.3.1
Advanced aerodynamic modelling, design and 
testing for large rotor blades

CP

ENERGY.2013.2.3.2
Small to medium wind turbines CP

FP7-ERANET-2013-RTD 
ENERGY.2013.10.1.2: ERA-NET Plus
European wind resources assessment CSA-CA

FP7-ENERGY-2013-IRP
ENERGY.2013.10.1.6
Integrated research programme in the field of 
wind energy

CP-CSA

FP7-OCEAN-2013
OCEAN 2013.4 
Innovative transport and deployment systems 
for the offshore wind energy sector

CP



Fundusz Badawczy 

Węgla i Stali

55 mln euro rocznie

Węgiel

Stal

Wsparcie dla bada ń przemysłowych  w dziedzinie w ęgla i stali

Bezpiecze ństwo i zdrowie w kopalniach
Ochrona środowiska i wykorzystanie w ęgla jako czystego źródła energii
Bezpiecze ństwo energetyczne
Konkrecyjno ść przemysłu  w ęglowego

Nowe i zmodernizowane technologie wytwarzania stali
Badania i wykorzystanie stali
Ochrona zasobów i poprawa warunków pracy

Deadline: 18 wrze śnia 2012
17 września 2013



Dziękuję za uwagę

Andrzej Sławi ński
(+48) 728 938 532

andrzej.slawinski@ien.com.pl 
Centrum Integracji Bada ń 
Energetycznych
CENERG

Instytut Energetyki (IEn)
Augustówka 36
02-981 Warszawa

Tel.:  (+48 22) 3451 451
Fax:  (+48 22) 642 83 76

http://www.cenerg.com.pl


