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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 



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 



Podejście systemowe 

Rozwój 
nowych 

technologii 

Demonstracja 
w warunkach 
rzeczywistych 

Kontekst 
społeczny, 

ekonomiczny 
i prawny 

Integracja 
składników w 
inteligentny 

system 

Wsparcie 
wdrażania 
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Budżet obszaru Energia (mln euro) 

Konkursy 2014 2015 2016 2017 

Efektywność 
energetyczna 

EE 
97 98 93 101 

Technologie 
niskoemisyjne 

LCE 
359 372 352 367 

Inteligentne 
miasta 

SCC 
92 108 60 72 

Instrument 
MŚP SME 

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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Efektywność energetyczna - EE  
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Obniżanie kosztów, zmniejszanie zapotrzebowania, lokalne zrównoważone i 
odnawialne źródła energii.  
 

 EE06 – 
EE09) 
Zrozumienie i wpływ na zachowania konsumentów, aktywacja konsumentów 

EE10 – EE14)  
 
Eliminacja barier ograniczających efektywność energetyczną budynków 

 
 

 

EE15 – EE21)  
Likwidacja technologicznych i poza-technologicznych barier, aby 
podnosić efektywność energetyczną przedsiębiorstw  

EE22 – EE25  
Likwidowanie luki między fundatorami projektów, a projektami 



Kod  Temat M€ 

EE-02 Improving the performance of inefficient district heating networks 4 

EE-06 Engaging private consumers towards sustainable energy 5 

EE-09 Engaging and activating public authorities 7 

EE-11 Overcoming market barriers and promoting deep renovation of buildings 
8 

EE-14 Construction skills 

EE-15 
Increasing capacities for actual implementation of energy efficiency measures in industry and 
services 

11 EE-16 Effective implementation of EU product efficiency legislation 

EE-18 
Energy efficiency of industrial parks through energy cooperation and mutualised energy 
services 

EE-19 Public Procurement of Innovative Solutions for energy efficiency 4 

EE-23 Innovative financing schemes 
8 

EE-24 Making the energy efficiency market investible 

EE-22 Project Development Assistance 8 
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19.01.2017 do 07.06.2017 



EE-02 Improving the performance of inefficient 
district heating networks 

• Efektywne kosztowo i energetycznie 
rozwiązania 

• Renowacje istniejących sieci 

• Zrównoważone modele biznesowe i 
organizacyjne 

• W opisie tematu informacja o składzie 
konsorcjum 

• 1 – 2 mln euro na projekt 



EE-06 Engaging private consumers towards 
sustainable energy 

• Ściśle zdefiniowane konkretne grupy odbiorców 

• Innowacyjne działania motywujące konsumentów do 
zmiany zachowań w celu zmniejszenia zużycia energii w 
budynkach 

• Zaangażowanie organizacji konsumenckich 

• Działania w różnych częściach Europy 

• Różne zachowania konsumentów ze względu na płeć 

• 1 – 2 mln euro na projekt 



EE-09 Engaging and activating public 
authorities 

• Angażowanie sektora publicznego do transformacji rynku w 
kierunku bardziej wydajnych systemów energetycznych, budynków, 
produktów i usług  

• pobudzanie władz w celu zwiększenia absorpcji rozwiązań w 
zakresie efektywności energetycznej. 

• Do wyboru kilka tematów, którymi można się zająć 

• Wzajemne uczenie się od siebie uczestników z rożnych krajów 

• Tworzenie planów, strategii, nawiązywanie relacji 

• 1 – 2 mln euro na projekt, łącznie ok. 7 mln. euro 



EE-11 Overcoming market barriers and 
promoting deep renovation of buildings 

• Wsparcie konsumentów, końcowych użytkowników 

• Głęboka renowacja – powyżej 60% oszczędności 

• Wsparcie implementacji map drogowych EED/EPBD 

• Uproszczenia, redukcja kosztów, replikacja 

• 1 – 2 mln euro na projekt 



EE-14 Construction skills 

• Schematy szkoleniowe 

• Podnoszenie kwalifikacji 

• Szkolenia nie tylko dla pracowników budowlanych, ale 
całego łańcucha (projektanci, inżynierowie itp.) 

• Zaangażowanie MŚP 

• 0,5 – 1 mln euro na projekt 



EE-15 Increasing capacities for actual 
implementation of energy efficiency measures 

in industry and services 

• Oszczędności w przemyśle i usługach 

• Szkolenia 

• wzmocnić politykę korporacyjną w stronę efektywności 
energetycznej, kultury energetycznej 

• Zaangażowanie pracowników na każdym poziomie 

• 1 – 2 mln euro na projekt 



EE-16 Effective implementation of EU product 
efficiency legislation 

• Wsparcie dla wspólnych działań związanych z nadzorem 

• Nie zastępować działań będących pod nadzorem państw 
członkowskich, ale stanowić wartość dodaną 

• 1 – 2 mln euro na projekt 



EE-18 Energy efficiency of industrial parks 
through energy cooperation and mutualised 

energy services 

 

• Wnioski powinny poprawić efektywność energetyczną 
parków przemysłowych 

• wdrożenie współpracy energetycznej między 
przedsiębiorstwami 

•  realizacja wspólnych usług energetycznych 

• 1 – 2 mln euro na projekt 



EE-19 Public Procurement of Innovative 
Solutions for energy efficiency 

• Działania umożliwiające zamawiającym przedsięwziąć PPI 
na usługi i produkty niedostępne jeszcze komercyjnie na 
rynku, lepsze niż najlepsze dotychczasowe rozwiązania 

•  działania powinny prowadzić do pierwszego 
wykorzystania, komercjalizacji 

• 1 – 2 mln euro na projekt 

• PPI – finansowanie do 35% 



EE-22 Project Development Assistance 

• Skierowane zarówno do prywatnych i publicznych 
jednostek  

• Budowanie wiedzy ekonomicznej, prawnej i technicznej 
potrzebnej do rozpoczęcia inwestycji 

• Projekty powinny wspierać inwestycje od 7,5 do 50 mln 
euro 

• Inwestycje powinny zacząć się przed końcem projektu 

• Inwestycje w obszarach: budynki, oświetlenie uliczne, 
efektywność energetyczna w transporcie miejskim, 
remonty sieci ciepłowniczych 

• 0,5 – 1,5 mln euro na projekt 



EE-23 Innovative financing schemes 

• rozwój lub replikacja innowacyjnych systemów finansowania 

• Zbadanie możliwych kierunków wspierania finansowania 
efektywności energetycznej poprzez innowacyjne instrumenty 
(np. w ramach europejskiej polityki spójności i innych 
programów) 

• Analiza wpływu istniejących instrumentów finansowych 

• 1 – 2 mln euro na projekt 



EE-24 Making the energy efficiency market 
investible 

• Rozwój, demonstracja i promowanie ram w zakresie 
standaryzacji inwestycji w zakresie efektywności 
energetycznej 

• Gromadzenie, przetwarzanie i udostępniania na dużą skalę 
na rzeczywistych wyników finansowych inwestycji w 
zakresie efektywności energetycznej, w celu stworzenia 
map efektywności energetycznej w poszczególnych 
sektorach 

 

• 1 – 1,5 mln euro na projekt 



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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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  
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11.05.2016 – 07.09.2017 
Kod Temat mln EUR 

LCE-10-
2017 

Reducing the cost of PV electricity 10 

LCE-11-
2017 

Near-to-market solutions for reducing the water consumption of CSP Plants 12 

LCE-12-
2017 

Near-to-market solutions for the use of solar heat in industrial processes 8 

LCE-14-
2017 

Demonstration of large >10MW wind turbine 25 

LCE-16-
2017 

2nd Generation of design tools for ocean energy devices and arrays 
development and deployment 

7 

LCE-17-
2017 

Easier to install and more efficient geothermal systems for retrofitting 
buildings 

8 

LCE-18-
2017 

EGS in different geological conditions 10 

LCE-19-
2016-2017 

Demonstration of the most promising advanced biofuel pathways 15 

LCE-20-
2016-2017 

Enabling pre-commercial production of advanced aviation biofuel 10 
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LCE-10-2017 

Reducing the cost of PV electricity 
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Innovation 
Action 

• Do tej pory skupiano się na efektywności paneli, a 
są inne elementy, które można poprawić  

• Optymalizacja na poziomie systemu, elektroniki, 
architektury modułu itp. 

• Pilotaże, instalacje demonstracyjne 

• Instalacje szkoleniowe, wymiana wiedzy 

• Szybszy czas zwrotu, dłuższa żywotność, tańszy 
recykling 

• Oczekuje się znaczącej redukcji kosztu kWh 

• TRL 5 – 6 do 6 – 7 

• 7 do 10 mln euro na projekt 



 
LCE-11-2017 

Near-to-market solutions for reducing the 
water consumption of CSP Plants 

 
 • Drastyczne obniżenie zużycia wody oraz kosztów 

• Demonstracja w obszarach z dobrym nasłonecznieniem 

• Interdyscyplinarne badania dotyczące zasobów 
wodnych i kwestii społecznych 

• Pilotaże, instalacje demonstracyjne 

• Instalacje szkoleniowe, wymiana wiedzy 

• 10 – 12 mln euro na projekt 

• TRL 7 na końcu projektu 
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Innovation 
Action 



 
LCE-12-2017 

Near-to-market solutions for the use of 
solar heat in industrial processes 
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Innovation 
Action 

• Mniej skomplikowane i tańsze 
rozwiązania 

• Łatwa integracja do istniejących sieci 

• Pilotaże, instalacje demonstracyjne 

• Instalacje  szkoleniowe, wymiana wiedzy 

• TRL 7 

• 5 – 8 mln euro na projekt 



 
LCE-14-2017 Demonstration of large 

>10MW wind turbine 
 

• Finansowano projekty koncepcyjne, pora 
na demonstrację 

• Pilotaże, instalacje demonstracyjne 

• Instalacje  szkoleniowe, wymiana wiedzy 

• Zwiększanie społecznej akceptacji, 
zaangażowanie lokalnych społeczności 

• TRL 7 

• 20 – 25 mln euro na projekt 
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Innovation 
Action 



 
LCE-16-2017 

2nd Generation of design tools for ocean 
energy devices and arrays development 

and deployment 

 
 

• Energia fal i pływów 
• Pilotaże, instalacje demonstracyjne 
• Rozwiązania prawne, instytucjonalne i finansowe jako 

bariery rynkowe 
• Instalacje  szkoleniowe, wymiana wiedzy 
• Analizy ekonomiczne, studia wykonalności, analizy 

rynku 
• TRL 6 
• 5 – 7 mln euro na projekt 
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Innovation 
Action 



 
LCE-17-2017 Easier to install and more 

efficient geothermal systems for 
retrofitting buildings 

 
 • Łatwe w instalacji i tanie systemy ogrzewania i 

chłodzenia geotermalnego 
• Do wykorzystania w istniejących budynkach (także 

zabytkowych) 
• Uwzględnienie trudności związanych z wierceniami w 

obszarach zabudowanych 
• Synergia z tematami EE-10-2016 i EE-11-2016 
• TRL 7 
• 5 do 8 mln euro na projekt 
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Innovation 
Action 



 
LCE-18-2017 

EGS in different geological conditions 
 
 • Zaawansowane systemy geotermiczne 

• Przeniesienie istniejących systemów do wiekszej skali 

• Testy w różnych warunkach środowiskowych 

• Pilotaże, instalacje demonstracyjne 

• Instalacje  szkoleniowe, wymiana wiedzy 

• TRL 7 

• 6 do 10 mln euro na projekt 
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Innovation 
Action 



 
LCE-19-2016-2017 Demonstration of 

the most promising advanced biofuel 
pathways 

 
 

• Do wyboru: 
– Biopaliwa ze spalin z procesów przemysłowych 
– Biopaliwa z biomasy wodnej 
– Biopaliwa z resztek i odpadów leśnych, rolnych, komunalnych 

• Przemysłowe projekty demonstracyjne 
• Rozwiązania technologiczne i biznesowe, aspekty społeczne 

i bariery rynkowe 
• Surowce szczególnie odpowiednie do celów 

transportowych 
• 10 do 15 mln euro na projekt 
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Innovation 
Action 



 
LCE-20-2017 Enabling pre-commercial 

production of advanced aviation 
biofuel 

 • Dekarbonizacja sektora lotniczego 

• Demonstracje przemysłowe 

• Paliwa zgodne z międzynarodowymi 
standardami 

• Środowiskowe, ekonomiczne, społeczne i 
zdrowotne aspekty 

• Rozważenie całego łańcucha dostaw 
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Innovation 
Action 



Konkursy 

1. Efektywność energetyczna (EE)  

2. Technologie niskowęglowe (LCE)  

3. Inteligentne miasta (SCC) -> w tym roku już 
brak konkursów 

4. Instrument MŚP 

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 

5. Inne 

Ale tematów można szukać także w pozostałych 
obszarach… 
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FAZA I  (10 stron) 

• pojedyncze MŚP lub 
konsorcjum MŚP, 

• działania:  

• studium 
wykonalności,  

• analiza rynkowa,  

• ocena ryzyka, 

• prawa własności 
intelektualnej, 

• poszukiwanie 
partnerów, 

• ryczałt  50 000 €, 

• do 6 miesięcy. 

FAZA II (30 stron) 

• pojedyncze MSP lub 
konsorcjum MŚP, 

• działania:  

• prototyp, 
testowanie, 

• akcje pilotażowe, 

• miniaturyzacja, 

• skalowanie, 

• replikacja, 

• dofin.1 – 3 mln, €, 

• 12 - 24 miesiące. 

FAZA III 

• wsparcie 
komercjalizacji, 

• poszukiwanie 
dalszych 
zastosowań/wdrożeń, 
nowych klientów, 

• brak bezpośredniego 
finansowania, 

• ułatwienie dostępu 
do instrumentów 
finansowych.  



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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Nagrody 
• The Horizon Prize for a Combined Heat and 

Power (CHP) installation in a hospital using 
100% renewable energy sources 

• CO2 reuse prize 

• Horizon prize for Integrated Photovoltaic 
System in European Protected Historic Urban 
districts  
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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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Priorytety na przyszłość – lata 2018 – 2020 

Wyzwania: 

 Zmiany klimatu 

 Cyfryzacja 

 Zmiany stylu życia 

 Globalizacja 

 Zmiany ekonomiczne 

 

Co robić? 

 Europa nr 1 w odnawialnych źródłach energii 

 Bezpieczny i inteligentny europejski system energetyczny 

 Kluczowa rola miast 

 Uwzględnienie roli konsumenta 

 Efektywność energetyczna 

 Większa konkurencyjność na globalnym rynku 
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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/  

Poszukiwanie partnerów 

http://www.partnersearch.c-energy2020.eu 

https://cordis.europa.eu/partners/ 

 

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


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY  

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  
 

 

Koordynator obszaru bezpieczna,  czysta i efektywna energia 

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

