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HORYZONT EUROPA 2021 - 2027

Infrastruktury 

Badawcze

FILAR I Doskonała 

baza naukowa

Europejska Rada ds. 

Badań Naukowych

Działania „Maria 

Skłodowska – Curie”

FILAR II Globalne wyzwania i 

europejska konkurencyjność 

przemysłowa

• Zdrowie

• Kultura, kreatywność i 

społeczeństwo integracyjne 

• Bezpieczeństwo cywilne na rzecz 

społeczeństwa

• Technologie cyfrowe, przemysł i 

przestrzeń kosmiczna 

• Klimat, energetyka i mobilność

• Żywność, biogospodarka i zasoby 

naturalne, rolnictwo i środowisko

Wspólne Centrum Badawcze

FILAR III 

Innowacyjna Europa

Europejska Rada ds. 

Innowacji

Europejskie 

Ekosystemy 

Innowacji

Europejski Instytut 

Innowacji i 

Technologii

Szersze uczestnictwo i wzmocnienie europejskiej przestrzeni badawczej

Zapewnienie szerszego uczestnictwa i 

rozpowszechnienie doskonałości 

Zreformowanie i usprawnienie europejskiego 

systemu badań naukowych i innowacji 
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Horyzont Europa (2021-2027) to ambitny program w zakresie badań naukowych i 

innowacji, który ma zastąpić program Horyzont 2020. Komisja Europejska 

zaproponowała, by przeznaczyć na niego z budżetu UE 95,5 miliarda euro. 

Misje w programie Horyzont Europa

Program Horyzont Europa będzie się opierał na misjach, których zadaniem 

będzie wspieranie skuteczności finansowania poprzez dążenie do jasno 

określonych celów. W tym celu Komisja Europejska utworzyła pięć misji:

 Rak

 Adaptacja do zmian klimatu obejmująca społeczną 

transformację

 Zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe

 Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta

 Zdrowa gleba i żywność.
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KTO MOŻE ZŁOZYĆ WNIOSEK 

wszelkie typy organizacji mające 

osobowość prawną:

• Uczelnie

• Instytuty badawcze

• Duże przedsiębiorstwa

• Małe firmy

• Organizacje pozarządowe

• Administracja publiczna

Wnioski składane w konsorcjum międzynarodowym 

(minimum 3 partnerów, ale średnio ok. 10)

• kraje członkowskie UE, kraje stowarzyszone, 
kraje trzecie

Wszystkie nabory w programie są ogłaszane na 
portalu Funding and Tenders Opporunities : 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/ho
rizon

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon
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Przykłady projektów realizowanych przez miasta z programu H2020

• Projekt: Miasta Słupsk o akronimie „SCORE” celem jest promowanie idei

współwłasności energetycznej. Założeniem “SCORE” jest stworzenie mieszkańcom (w

szczególności osobom dotkniętym zjawiskiem ubóstwa energetycznego) możliwości

do zmiany statusu konsumenta energii elektrycznej w aktywnego prosumenta oraz

stania się, w przyszłości, współudziałowcami instalacji fotowoltaicznej.

• Projekt: Miasta Warszawa „STEP BY STEP” ma na celu zaangażowanie mieszkańców i 

zmianę ich zachowań w zakresie zużycia energii.

• Projekt: Miasto Poznań  „CONNECTING Nature” w ramach projektu  miasto wprowadzi 

rozwiązania oparte na środowisku, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania 

ekosystemów miejskich i naturalnych procesów w nim zachodzących.

• Projekt: Miasto Wrocław „Green Cities”  w ramach projektu powstaną eksperymentalne 

rozwiązania w dzielnicy z intensywną zabudową śródmiejską, gdzie mieszka wiele osób, 

potrzebujących kontaktu z zielenią w bliskim sąsiedztwie swojego domu.  
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Kalendarium prac HORYZONT EUROPA 2021-2027

 EUR LEX – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/695

z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające program ramowy w zakresie badań naukowych i 

innowacji „Horyzont Europa  treść rozporządzenia HORYZONT EUROPA na lata 2021-2027:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0695&from=PL 

Strona internetowa Komisji Europejskiej - program Horyzont  Europa:

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en

 Strona internetowa Krajowego Punktu Kontaktowego Programu HORYZONT EUROPA:

https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa

 Plan strategiczny dla programu  Horyzont Europa na lata 2021-2024 opublikowany 

16.03.2021r.:https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/do

cuments/ec_rtd_horizon-europe-strategic-plan-2021-24.pdf

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_orientations-he-strategic-plan_122019.pdf
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UMWP

programymiedzynarodowe@pomorskie.eu

Strona internetowa:

www.programymiedzynarodowe.pomorskie.eu

Regionalny Punkt Kontaktowy

Programu Ramowego UE HORYZONT 2020

oraz HORYZONT EUROPA

Dział Projektów/ Politechnika Gdańska

Gmach B, pok. 401

tel. + 48 58 347-24-12

rdzap@pg.edu.pl

renata.downar-zapolska@pg.edu.pl

Adres mailowy pracowników RPK

proeuro@pg.edu.pl

mailto:programymiedzynarodowe@pomorskie.eu
mailto:programymiedzynarodowe@pomorskie.eu
http://www.programymiedzynarodowe.pomorskie.eu/


Dziękuję za uwagę


