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HORIZON EUROPE – generator zmian

Przyśpieszenie

twin transition

i znalezienie rozwiązań 

w obszarach 

dekarbonizacji 

przemysłu czy 

zrównoważonego 

transportu

Wzmocnienie odporności i 

przygotowanie do kryzysu

niezbędne są badania 

naukowe i innowacje w 

dziedzinie zdrowia, 

technologii cyfrowych, 

społeczno-gospodarczych i 

klimatycznych

Wspieranie przewagi

konkurencyjnej Europy

w globalnym wyścigu o 

wiedzę i suwerenność 

technologiczną w 

cyberbezpieczeństwie, 

badaniach kosmicznych, 

AI, 5G i e-mobilności 
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 Redukcja emisji gazów cieplarnianych w UE do roku 2030 

(55% w stosunku do poziomu z roku 1990)

 Neutralna Klimatycznie Gospodarka UE do roku 2050

 Ograniczenie globalnego wzrostu temperatury poniżej 2ºC

15.03.2021 pierwszy Plan Strategiczny 2021-2024 dla Programu Horyzont Europa

HORIZON EUROPE – generator zmian



(1) Strategia UE na rzecz różnorodności biologicznej 2030 - CELE
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Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności wprowadzi Europę na ścieżkę 

odnowy ekologicznej do 2030 r.;

Objęcie obszarem chronionym co najmniej 30 proc. gruntów i mórz w Europie;

Odbudowa zdegradowanych ekosystemów na lądzie i morzu w całej Europie;

Udostępnienie 20 mld euro rocznie na rzecz różnorodności biologicznej;

https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
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(1) Strategia UE na rzecz różnorodności biologicznej 2030 - DZIAŁANIA

Odbudowa zdegradowanych ekosystemów na lądzie i morzu w całej Europie

przywrócenie co 

najmniej 25 tys. km 

rzek w UE do stanu 

charakterystycznego 

dla rzek swobodnie 

płynących

powstrzymanie 

i odwrócenie 

procesu spadku 

liczebności

owadów 

zapylających

zwiększenie 

skali rolnictwa 

ekologicznego

ograniczenie 

stosowania 

pestycydów 

i ich szkodliwych 

skutków o 50 

proc. do 2030 r.

zasadzenie 

3 mld drzew 

do 2030 r.

https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
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(3) Circular Economy Action Plan + Bioeconomy Strategy - CELE

Nowe, zrównoważone i przyjazne środowisku cykle produkcyjne

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.

https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/bioeconomy/bioeconomy-strategy_en


W skrócie …
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Horyzont Europa to program wspierający badania naukowe i 

innowacje na poziomie europejskim i globalnym  

ukierunkowany na skutki. 

Opiera się na:

4 kierunkach strategicznych (key strategic orientations) 

15 obszarach wpływu (impact areas) 
32 oczekiwanych skutkach (expected impacts) , które zostaną 

uwzględnione w programach prac (destinations). 
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HORIZON EUROPE – klaster 5 Klimat, Energia i Mobilność

Budżet programu to 95,5 mld. € 

(2021-2027)
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Klaster 5
Klimat, energia, mobilność
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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 kandydatów

+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 6
Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, 

rolnictwo i środowisko
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KLASTER 6 – CELE STRATEGICZNE

Klaster 6

Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i ekosystemów

Bezpieczeństwo 

żywnościowe i żywieniowe 

dla wszystkich

Zrównoważone oraz 

cyrkularne zarządzanie       

i wykorzystanie zasobów 

naturalnych, a także 

zapobieganie i usuwanie 

zanieczyszczeń

Neutralność klimatyczna i adaptacja do zmian klimatu

Modele zarządzania 

umożliwiające 

zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój 

obszarów wiejskich, 

przybrzeżnych, 

podmiejskich i miejskich 

w sposób sprzyjający 

włączeniu społecznemu

Klaster 6 Program Pracy 2021-2022

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
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KLASTER 6 – KIERUNKI BADAŃ I INNOWACJI (DESTINATIONS)

1) Różnorodność biologiczna i usługi ekosystemowe

2) Sprawiedliwe, zdrowe i przyjazne dla środowiska systemy żywnościowe

3) Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) i biogospodarka

4) Czyste środowisko i zero zanieczyszczeń

5) Ląd, oceany i woda na rzecz klimatu

6) Odporne, integracyjne, zdrowe i zielone społeczności wiejskie, przybrzeżne i miejskie

7) Innowacyjne zarządzanie, obserwacje środowiskowe i rozwiązania cyfrowe 

wspierające Zielony Ład

+ 8 europejskich partnerstw kandydatów

+ 3 misje HEU (w tym, 2 bezpośrednio i 1 pośrednio)

Planowany budżet:

9 mld EUR

Projekty typu:

RIA, IA, CSA
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https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home

Gender Equality Plan (obowiązkowy od 2022 roku)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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Partnerstwa Europejskie i Misje
Nowe instrumenty PR Horyzont Europa
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Wszystko na temat Misji

Nagrania webinaru Przekształćmy nasze problemy w nowe możliwości – misje w programie 

HE
Pierwsza część transmisji dnia informacyjnego na temat Misji UE

https://www.facebook.com/watch/?v=507750974118261

Druga część transmisji dnia informacyjnego na temat Misji UE
https://www.facebook.com/watch/?v=463410942056740

Dni informacyjne dotyczące Misji organizowane przez KE

EU Missions info days | European Commission (europa.eu)

Program Pracy Misji link
Konkursy już są otwarte, terminy składania wniosków –

marzec/kwiecień 2022

https://www.facebook.com/watch/?v=507750974118261
https://www.facebook.com/watch/?v=463410942056740
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf


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/


Jak najlepiej skorzystać z programu Horyzont Europa? 
– SZKOLENIA, WYDARZENIA
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Nasze szkolenia | Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)

https://www.kpk.gov.pl/jak-uczestniczyc-w-he/nasze-szkolenia


Jak najlepiej skorzystać z programu Horyzont Europa? 
– SPOTKANIA BROKERSKIE
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Horizon Europe Brokerage Event 

for Cluster 5 - 2022 - Info 

(b2match.io)

Platforma funkcjonuje do 

4.02.2022

https://he-cluster5-2022.b2match.io/
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Zespół HEU Klaster 6:

Bożena Podlaska
Tel: +48 508101009
bozena.podlaska@ncbr.gov.pl

Dr Magdalena Głogowska
Tel: +48 728518488
magdalena.glogowska@ncbr.gov.pl

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

mailto:bozena.podlaska@ncbr.gov.pl
mailto:Magdalena.glogowska@ncbr.gov.pl
mailto:Magdalena.glogowska@ncbr.gov.pl
mailto:maria.smietanka@ncbr.gov.pl
mailto:Aneta.maszewska@ncbr.gov.pl
mailto:aleksandra.milobedza@ncbr.gov.pl


Zapraszamy do 

kontaktu


