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Doskonała 
baza 

naukowa
21,6 mld €

Wiodąca 
pozycja w 
przemyśle

15,04 mld €

Wyzwania 
społeczne

26,24 mld €

Trzy główne filary:



Wyzwanie społeczne 5: Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, 
efektywna gospodarka zasobami i surowce

• Cel: „gospodarka i 
społeczeństwo, które 
efektywnie wykorzystują 
zasoby (w tym wodę) oraz są 
odporne na zmiany klimatu, 

• ochrona i zrównoważone 
zarządzanie zasobami 
naturalnymi oraz 
ekosystemami, 

• zrównoważona gospodarka 
surowcowa,

Aby: zaspokoić potrzeby rosnącej 
populacji globalnej w sytuacji 
ograniczonych zasobów 
naturalnych oraz ekosystemów.”



Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, 
efektywna gospodarka zasobami i surowce: 2016-2017

 Nacisk na  innowacje,

 Transformacja ekologiczna,

 Systemowe podejście do 
innowacji,

 Prywatne i publiczne inwestycje,

 Projekty demonstracyjne w dużej 
skali z potencjałem do replikacji
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2016-2017: konkursy

• SC5 call 'Greening the economy'

• Konkursy przekrojowe:

 'Industry 2020 in the Circular Economy'

 'Smart and Sustainable Cities' 

• Pozostałe programy pracy:

 'Blue growth – demonstrating an ocean of opportunities' 
(SC2)

 'Sustainable Food Security – Resilient and resource-efficient value chains' 
(SC2)

 'Competitive low-carbon energy' (SC3; cross-challenge topic)

 SME Instrument call 



Terminy dla 4 Konkursu 2017:
o otwarcie  - 8.11.2016 r.

Zamknięcie :
1 etapowe: 07.03.2017
2 etapowe:  I etap – 07.03.2017 r.

II etap - 05.09.2017 r.

Informacje na Participant Portal: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

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


http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/ma
in/h2020-wp1617-climate_en.pdf



Call: 'Greening 
the Economy'

SC2 Calls:

'Blue Growth' & 'Sustainable Food Security'

Call: 'Smart and   
Sustainable Cities'

Call: 'Industry 2020 in the  
Circular Economy'

Klimat
- Usługi klimatyczne
- Europa niskoemisyjna
- Badania Arktyki

Eko innowacje systemowe 
dla gospodarki cyrkulacyjnej 

Zrównoważony wzrost poprzez:
- Dane obserwacji ziemi
- Dziedzictwo kulturowe

SC5 2017 objectives and calls

Rozwiązania oparte na 
naturze:
- Odporność na 

zagrożenia (np. 
powodzie)

- Zrównoważone 
miasta

Badania i innowacje dla wody

Surowce

Priorytety – obszary tematyczne 



Tematy:

• SC5-01 – 2016/2017: Odkrywanie wartości dodanej usług 
klimatycznych

• SC5-02 – 2017: Zintegrowany europejski system modelowania 
i przewidywania zmian klimatu 

• SC5-04 – 2017: Funkcjonalny i wszechstronny system weryfikacji 
gazów cieplarnianych

Usługi klimatyczne



SC5-01 – 2016/2017: Odkrywanie wartości dodanej usług klimatycznych

Usługi klimatyczne (climate services)- definicja:

Istotne elementy w ramach działań na rzecz tworzenia usług 
klimatycznych

 Wykorzystanie istniejących baz danych, ich opracowanie przy 
zastosowaniu spójnego systemu,

 Stworzenie rynku dla usług klimatycznych,

 Poznanie potrzeb potencjalnych odbiorców,

 Wykonanie szczegółowych analiz ekonomicznych w oparciu o 
dostępne dane, przewidywanie trendów,

 Rozwój nowych rozwiązań, także technologicznych w tym 
kontekście.

Usługi klimatyczne



SC5-01 – 2016/2017: Odkrywanie wartości dodanej usług klimatycznych

b) Temat: Od koncepcji usług klimatycznych do wdrożeń pilotażowych
• Research and Innovation Action;  1-etapowy

•[Otw: 08.11.2016;  Zamkn: 07.03.2017]

• zalecane dofinansowanie do 1 projektu do 5 mln E;

CEL:

 Opracowanie pilotażowych aplikacji dla celów usług klimatycznych

 Wykonanie tzw „case studies”;

 Włączenie końcowych użytkowników

Usługi klimatyczne



SC5-02-2017: Zintegrowany europejski system modelowania 
i przewidywania zmian klimatu 

• Research and Innovation Action;  1-etapowy

•[Otw: 08.11.2016;  Zamkn: 07.03.2017]

• zalecane dofinansowanie do 1 projektu do 13 mln E;

CEL: 
 Opracowanie innowacyjnego systemu przewidywania zmian klimatu, 

opartego na modelach nowej generacji.

Usługi klimatyczne



SC5-04 – 2017: Funkcjonalny i wszechstronny system weryfikacji gazów 
cieplarnianych

• Research and Innovation Action;  1-etapowy

• Otw: 08.11.2016;   Zamkn: 07.03.2017

• zalecane dofinansowanie do 1 projektu do 10 mln E;

CEL: Analiza gazów cieplarnianych;

 Ocena ilościowa zasobów i okresowego uwalniania gazów cieplarnianych 
w Europie (na skalę regionalną i kontynentu),

 Poznanie kluczowych procesów, zastosowanie nowych metod narzędzi 
i modeli,

 Systemy obserwacyjne i sieć monitoringu  (in situ i satelitarny),

 Ocena emisji indukowanej przez człowieka;

 Włączenie zagadnień takich  jak standardy, sposób transferu informacji i 
narzędzia, powtarzalność wyników dla stosowanych metodologii.

Usługi klimatyczne



Tematy:

• SC5-06 – 2016/2017: Ścieżki dekarbonizacji i odporności gospodarki Europy w 
perspektywie 2030-2050 i dalej

• SC5-07 – 2017: Działania wspierająco-koordynujące badania w dziedzinie 
dekarbonizacji gospodarki UE

Europa nieskoemisyjna



• Research and Innovation Action;  1-etapowy

• Otw:  08.11.2016;   Zamkn. 07.03.2017

• Zalecane dofinansowanie do 1 projektu:  4-5 mln E

(c) Temat: Ryzyko i koszty zmian klimatu w Europie(2017)

Zdefiniowanie i ocena kompleksowa zmian generowanych przez różne scenariusze 
zmian klimatu

Europa niskoemisyjna

SC5-06 – 2016/2017: Ścieżki dekarbonizacji i odporności gospodarki 

Europy w perspektywie 2030-2050 i dalej



SC5-07 – 2017: Działania wspierająco-koordynujące badania w dziedzinie 

dekarbonizacji gospodarki UE

• Coordination and Support Action;  1-etapowy

• Otw:  08.11.2016;   Zamkn: 07.03.2017

• zalecane dofinansowanie 1 projektu w granicach 2,5 - 3  mln E;

Finansowanie utworzenia i działań trans-dyscyplinarnego panelu ekspertów 
(naukowcy, eksperci, projekty) w dziedzinie strategii dekarbonizacji.

Europa niskoemisyjna



Temat:

• SC5-08 – 2017: Duże projekty demostracyjne – rozwiązania oparte 
na naturze dla redukcji ryzyka hydrometeorologicznego

• SC5-32-2017: Scenariusze dla różnorodności biologicznej

Rozwiązania oparte na naturze



SC5-08 – 2017: Duże projekty demostracyjne – rozwiązania oparte na 

naturze dla redukcji ryzyka hydrometeorologicznego

• Innovation Action;  2-etapowy

• Otw: 08.11.2016;  Zamkn: 1 etapu 07.03.2017,  2 etapu 05.09.2017

• zalecane dofinansowanie  1 projektu min. 12mln E;

CEL:    Opracowanie rozwiązań opartych o procesy naturalne – jako alternatywa dla 
tradycyjnej inżynierii powodziowej;

 Rozwinięcie metodologii, narzędzi i dobrych praktyk umożliwiających powielanie 
rozwiązań opartych o systemy naturalne – w różnym kontekście;

 Wykazanie opłacalności systemów naturalnych dla redukcji ryzyka, standardów dla 
tych rozwiązań, wymagań operacyjnych i innych – jako alternatywa dla redukcji 
ryzyka opartego o systemy hydrologiczne;

 Ustanowienie długo-terminowej platformy: zawierającej dostępny zbiór danych, 
repozytoria dostępne online, system publicznych konsultacji, wymiany praktyk i 
doświadczeń.

Rozwiązania oparte na naturze



SC5-32-2017: Scenariusze dla różnorodności biologicznej

• ERA-NET Cofund
Otw: 08.11.2016;  Zamkn: 07.03.2017

 Wspólne agendy badań i innowacji w dziedzinie różnorodności biologicznej i świadczeń  
ekosystemów (min. jeden konkurs); 

 Poprawa doskonałości i światowego znaczenia badań i innowacji w dziedzinie różnorodności 
biologicznej i świadczeń  ekosystemów (rozwój scenariuszy społ. – ekonom. w odniesieniu do 
globalnych zmian w różnorodności biologicznej i ekosystemach), 

 Zwiększone oddziaływanie europejskiej społeczności naukowej i wyników badań w dziedzinie 
różnorodności biologicznej i świadczeń  ekosystemów; 

 Współpraca z partnerami: Brazylia, Chiny, Indie, Japonia, Meksyk, RPA, USA.

Rozwiązania oparte na naturze



• SC5-13 – 2016 - 2017: Nowe rozwiązania dla zrównoważonej 
produkcji surowców

• SC5-14 – 2016 - 2017: Surowce: projekty innowacyjne 

• SC5-15 – 2016 - 2017: Surowce: działania koordynacyjne i wspierające 
SC5-16 – 2016 - 2017: Surowce: współpraca międzynarodowa

Surowce



SC5-13 – 2016 - 2017: Nowe rozwiązania dla zrównoważonej produkcji 

surowców
• Research and Innovation Action;  1-etapowy

• zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE ok. 3-7  mln E;

• Otw: 08.11.2016;  Zamkn: 07.03.2017

Cele ogólne:

 stworzenie systemowego rozwiązania wykorzystywania surowców 

nie-energetycznych i nie-rolniczych;

 ocena ryzyka środowiskowego;

 włączenie w działania innych projektów z tego samego obszaru (klaster);

Tematy:

 New sensitive exploration technologies (2017)

 Processing of lower grade and/or complex primary and/or secondary

raw materials in the most sustainable ways (2017) 

 Sustainable metallurgical processes (2017) 

Surowce



SC5-15 – 2016 - 2017: Surowce: działania koordynacyjne i wspierające 

Cele ogólne: Projekty w tym obszarze mają na celu wypełnienie luki w działaniach tzw. 
nie-technologicznych, wspomagających efektywną gospodarkę surowcami.

Tematy:

 Optimising collection of raw materials data in member States (2017)

 Good practice in waste collection systems (2017) 

 Optimising collection of raw materials data in member States (2017) 

 Linking land use planning policies to national mineral policies (2017)

 EU network of mining and metallurgy regions (2017) 

 EU network of regions on sustainable wood mobilisation (wood supply) (2017) 

 International network of raw materials training centres (2017) 

Surowce



SC5-16 – 2016 - 2017: Surowce: współpraca międzynarodowa

Pod-temat c): International network of raw materials training centres (2017) 
Coordination and Support Action;  1 -etapowy

zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE do 1 mln E;
Otw: 08.11.2016;  Zamkn.: 07.03.2017;

CEL - zarys:

 Utworzenie międzynarodowej sieci ośrodków szkoleniowych dla profesjonalistów, o 
perspektywie długoterminowego działania,

 Włączenie ośrodków szkoleniowych z krajów trzecich – uwzględnienie w 
szkoleniach specyficznej wiedzy dla danego kraju,

 Identyfikacja luk w wiedzy
identyfikacja potrzeb
opracowanie mapy drogowej dla poprawy wiedzy,

 Stworzenie szerokich programów szkoleniowych w obszarze surowców.

Surowce



Tematy:

• SC5- 18 – 2017: Nowe systemy obserwacji Ziemi (in situ)

• SC5- 19 – 2017: Koordynacja działań obserwatoriów obywatelskich

Obserwacje Ziemi



SC5- 18 – 2017: Nowe systemy obserwacji Ziemi (in situ)
• Research and Innovation Action;  1 -etapowy

• zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE do 4-5  mln E;

• Otw: 08.11.2016;  Zamkn.: 07.03.2017;

Istniejące systemy „in situ” obserwacji i monitoringu środowiska mają wiele 
mankamentów.

CEL:

 Opracowanie nowych systemów „in situ” Obserwacji Ziemi
dokonanie przełomu w tej dziedzinie; 

 Należy wykorzystać nowe technologie i ostatnie osiągnięcia w systemie czujników 
(wykorzystanie pomiarów przy pomocy efektywnych energetycznie czujników i 
systemów komunikacji).

Obserwacje Ziemi



SC5- 19 – 2017: Koordynacja działań obserwatoriów obywatelskich
• Coordination and Support Action;  1 -etapowy

• zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE do 1 mln E;

• Otw: 08.11.2016;  Zamkn.: 07.03.2017;

CEL:

o Koordynacja obserwatoriów obywatelskich z innymi działaniami w zakresie 
monitoringu zmian środowiskowych wykonywanych innymi metodami;

o Identyfikacja problemów, barier w ich likwidacji, 

o Promowanie standardów;

o Włączanie władz lokalnych w wykorzystywanie nowych rozwiązań na rzecz 
środowiska;

o Podnoszenie świadomości obywatelskiej.

Obserwacje Ziemi



• SC5- 21 – 2016 - 2017: Dziedzictwo kulturowe jako czynnik 
stymulujący zrównoważony wzrost

• SC5- 22 – 2017: Adaptacyjne ponowne wykorzystanie dziedzictwa 
kulturowego: innowacyjne modele finansowania, biznesu oraz 
zarządzania.

Dziedzictwo kulturowe dla zrównoważonego wzrostu



SC5- 21 – 2016 - 2017: Dziedzictwo kulturowe jako czynnik stymulujący 

zrównoważony wzrost

Dziedzictwo kulturowe dla zrównoważonego wzrostu

(b) Heritage-led rural regeneration (2017)- obszary wiejskie
 Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego jako czynnika  stymulującego 

wzrost gospodarczy obszarów wiejskich;

 Rozwiązania modelowe, które  można zastosować do rewitalizacji różnych 
miejsc na świecie; z uwzględnieniem strategii inwestycyjnych, zarządzania i 
modeli biznesowych,

 Identyfikacja potencjalnych barier prawnych, ekonomicznych i 
technicznych,

 Ustanowienie trwałej platformy zbierania danych i wymiany informacji

 Potrzebny udział krajów trzecich np. Ameryki Łacińskiej

Innovation Action;  2 -etapowy

zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE ok. 10 mln E
Otw: 08.11.2016;  Zamkn. 1 etapu: 07.03.2017;  Zamkn. 2 etapu:  05.09.2017



SC5- 22 – 2017: Adaptacyjne ponowne wykorzystanie dziedzictwa 
kulturowego: innowacyjne modele finansowania, biznesu oraz 
zarządzania

• Research and Innovation Action;  1 -etapowy

• zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE do 5 mln E;

• Otw: 08.11.2016;  Zamkn.: 07.03.2017;

CEL: wykorzystywanie obiektów dziedzictwa kulturowego dla nowych celów 
społecznych i ekonomicznych:

 Mapowanie istniejących rozwiązań, mechanizmów finansowania, zarządzania -
obiektami dziedzictwa kulturowego (ich rewitalizacja i wykorzystywanie dla celów 
ekonomicznych, społecznych): np. budynki po-przemysłowe, budynki dawnych 
farm, puste kościoły,

 Opracowanie narzędzi i systemów dla usprawnienia istniejących rozwiązań i ich 
zastosowania w praktyce w tych i innych miejscach,

 Nowe systemy zarządzania i inwestycji na potrzeby rozwiązań,

 Identyfikacja barier różnego rodzaju w powodzeniu przedsięwzięć.

Dziedzictwo kulturowe dla zrównoważonego wzrostu



SC5- 26 - 2017: Przed-komercyjne zamówienia publiczne – oczyszczanie 

gleb
• Pre-Commercial Procurement;  1 -etapowy

• zalecane dofinansowanie  1 projektu przez KE do 5 mln E;

• Otw: 08.11.2016;  Zamkn.: 07.03.2017;

CEL:

 Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla efektywnej dekontaminacji gleb;

 Stworzenie systemów, z włączeniem zagadnień standaryzacji, regulacji, certyfikatów 

– dla usunięcia barier dla wprowadzania nowych rozwiązań na rynek;

 Generowanie nowych produktów, procesów i usług – gotowych do wprowadzenia 

na rynek.

Przed-komercyjne zamówienia publiczne



SC5-01-2017: Exploring the added value of climate services  
SC5-02-2017: Integrated European regional modelling and 
climate prediction system  
SC5-08-2017: Large-scale demonstrators on nature-based 
solutions for hydro-meteorological risk reduction

CIRC-02-2017: Water in the context of the circular economy

SCC-02-2017: Demonstrating innovative nature-based 
solutions in cities

Oraz:
 SC2 calls: 'Sustainable Food Security – Resilient and 

resource-efficient value chains' and 'Rural Renaissance 
– Fostering innovation and business opportunities';

 SPIRE topics in call: 'Industry 2020 in the Circular 
Economy'; 

 inducement prize on 'Zero Power Water Infrastructure 
Monitoring' under 'Leadership in Enabling and Industrial 
Technologies – Information and Communication Technologies'

Woda



Towards the next generation of water systems and services (2017) 

- duże projekty demonstracyjne, miejskie usługi wodne przyszłości (więcej niż 

zaopatrzenie w wodę, np. integracja zarządzania zasobami wodnymi, 

ponowne wykorzystanie wody ze ścieków, odsalanie)

• Innovation Action 70%, €10m min. EU contribution, min. 3 partners from 3 countries, 

opens 2016 

CIRC-02-2016-2017: Water in the context of the circular economy - 2017

Woda



Systemic,  eco-innovative  approaches  for  the  circular  economy(2017) 

- duże projekty demonstracyjne, modele biznesowe gospodarki w obiegu 

cyrkulacyjnym, ekonomiczna i środowiskowa wykonalność,

- wszystkie formy innowacji: technologiczne, organizacyjne, społeczne, 

kulturowe,

- udział społeczeństwa obywatelskiego.  

• Innovation Action 70%, €4-7 m. min. EU contribution, min. 3 partners from 3 

countries, open: 8.11.2016, two stage: 07.03.2017 / 05.09.2017

CIRC-01-2016-2017:  Systemic,  eco-innovative  approaches  for  the  circular  

economy: large - scale demonstration projects

Gospodarka cyrkulacyjna



SMEinst-121-2016-2017: Boosting the potential of small businesses in the areas 
and priorities of Societal Challenge 5climate action, environment, resource 
efficiency and raw materials 



3

Instrument dla MŚP - terminy

Faza 1

15.02.2017

03.05.2017

06.09.2017

08.11.2017

Faza 2

18.01.2017

06.04.2017

01.06.2017

18.10 2017



Poszukiwanie partnerów

Narzędzie wspomagające poszukiwanie partnerów do projektów w SC5
“Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka 
zasobami i surowce” 

Link: http://partnersearch.ncps-care.eu/

 Informacja krok po kroku,
 Rejestracja,
 Utworzenie profilu użytkownika,
 Przeglądanie innych profil,
 Poszukiwanie partnerów.

Przydatne informacje: http://www.ncps-care.eu/

http://partnersearch.ncps-care.eu/
http://www.ncps-care.eu/


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://partnersearch.ncps-care.eu/ 

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

http://ec.europa.eu/research/enqiries
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://kpk.gov.pl/
http://partnersearch.ncps-care.eu/
https://cordis.europa.eu/partners/


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY 

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

dr Magdalena Głogowska

e-mail: 

magdalena.glogowska@kpk.gov.pl
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