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Osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 roku.

Oddzielenie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów.

Utrzymanie zużycia zasobów naturalnych w granicach 

planetarnych.

Wyznaczanie światowych standardów w zakresie 

zrównoważonego rozwoju produktów.

Tworzenie nowych miejsc pracy w Europie i poza nią.

GOZ i Biogospodarka – motory zielonej transformacji Europy



Horyzont Europa



Przemysł neutralny klimatycznie i cyrkularny – Klaster 4

Klaster 4 Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń 

kosmiczna:

• Cyrkularne łańcuchy wartości, produkcja 

bezodpadowa, waloryzacja strumieni odpadów; 

• Symbioza przemysłowa;

• Huby cyrkularności;

• Technologie recyclingu, ponownego użycia.

Tematy konkursowe klastra 4 na lata 2021-2022
17 tematów; zamknięcia: III/22; 7 RIA, 9 IA, 1CSA, Partnerstwa: Clean Steel, Made in Europe

Process4Planet

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-7-digital-industry-and-space_horizon-2021-2022_en.pdf


Transformacja w kierunku neutralności klimatycznej: Klaster 5

Klaster 5 Klimat, Energia, Mobilność: 

• badania i innowacje dla klimatu,

• rozwiązania międzysektorowe (miasta, 

baterie, technologie, społeczeństwo),

• dostarczanie energii (OZE, systemy i sieci 

energetyczne, magazynowanie energii),

• zapotrzebowanie energetyczne (przemysł, 

budownictwo),

• transport (drogowy, lądowy, lotnictwo, 

bezpieczeństwo, inteligentne rozwiązania 

transportowe).

Tematy konkursowe klastra 5 na lata 2021-2022 
23 tematy; zamknięcia: I, IV, IX, X /22; 11RIA, 11IA, 1CSA, Partnerstwa: Batteries, Build4People

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


Nowe, zrównoważone i przyjazne środowisku cykle produkcyjne: Klaster 6

Klaster 6 Żywność, biogospodarka, zasoby 

naturalne, rolnictwo i środowisko:

• różnorodność biologiczna, usługi 

ekosystemowe

• systemy żywnościowe

• gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) i 

biogospodarka

• czyste środowisko i zero zanieczyszczeń

• ląd, oceany i woda na rzecz klimatu

• społeczności wiejskie, przybrzeżne i miejskie

• Innowacyjne zarządzanie, obserwacje 

środowiskowe i rozwiązania cyfrowe

Tematy konkursowe klastra 6 na lata 2021-2022 
13 tematów; zamknięcia: II/22; 5 RIA, 6 IA, 2 CSA

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf


Kto może uczestniczyć?
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WSZYSCY!

W Horyzoncie Europa projekty są realizowane we współpracy międzynarodowej 

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

stowarzyszonych

 Jakość  projektów oceniana  jest przez niezależnych ekspertów;

 Projekty muszą mieć wymiar europejski (European added value);

 Niektóre z projektów będą wymagały podejścia wielopodmiotowego 

(Multi-Actor Approach);

 Podstawowe kryteria oceny (konkretny sposób opisania pomysłu): 

• Excellence – doskonałość, 

• Impact – wpływ/oddziaływanie,  

• Implementation – realizacja.



Typy projektów i możliwości działań
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Research and 

innovation 

actions (RIA)

Innovation 

actions (IA)

Coordination 

and support 

actions (CSA)

Działania mające na celu zdobycie nowej wiedzy lub zbadanie 

wykonalności nowej lub ulepszonej technologii, produktu, procesu, 

usługi lub rozwiązania – 100% dofinansowania

Działania mające na celu stworzenie ustaleń realizacyjnych oraz 

nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług 

(prototypy, skalowanie, demonstracje, pilotaże)- 100% lub 70% 

dofinansowania

Działania wspierające realizację celów programu Horyzont Europa. 

Nie obejmują działań w zakresie badań i innowacji, z wyjątkiem 

„Poszerzanie uczestnictwa i rozpowszechnianie doskonałości” 

(opracowania, modele, sieci ekspertów) - 100% dofinansowania



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/


Rafał Duczmal| kierownik sekcji wyzwań globalnych

Krajowy Punkt Kontaktowy Horyzont Europa

rafal.duczmal@ncbr.gov.pl

dr Magdalena Głogowska| Klaster 5 i 6

Krajowy Punkt Kontaktowy Horyzont Europa

magdalena.glogowska@ncbr.gov.pl

dr Jarosław Piekarski| Klaster 4

Krajowy Punkt Kontaktowy Horyzont Europa

Jaroslaw.piekarski@ncbr.gov.pl

Zapraszamy 
do kontaktu


