
Automatyzacja i Robotyzacja – Cel czy Droga, 
Nadarzyn, 10.05. 2022 r.

Tematyka robotyzacji i 
automatyzacji w programie 
Horyzont Europa

W prezentacji wykorzystano materiały NCBR/KPK oraz 
Komisji Europejskiej



Dział Krajowego Punktu Kontaktowego w NCBR

Zespół 40 ekspertów 

współpracujących z KE

KPK jest skoncentrowany na programie 

ramowym UE Horyzont Europa (2021-27)

Od listopada 2020 r. w NCBR jako DKPK 

Program EURATOM

Horyzontalne Punkty 

Kontaktowe 
(6 makroregionów) 



Dział Krajowego Punktu Kontaktowego w NCBR

Konsultacje w zakresie 
przygotowywania 

wniosków 
projektowych

Konsultacje w zakresie 
realizacji projektów

Działania „krojone na 
miarę” dla jednostek 

zainteresowanych 
złożeniem wniosku do 

programu HE

Wsparcie w 
poszukiwaniu 
partnerów do 

konsorcjów 
międzynarodowych

Dedykowane szkolenia, 
warsztaty, konferencje, 

dni informacyjne

Porady finansowo -
prawne dla 

wnioskodawców i 
beneficjentów 

Udział w komitetach 
programowych HE 

przy Komisji 
Europejskiej

Działania KPK
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Horyzont Europa – największy w historii UE program B+R+I

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest 

największym w historii Unii Europejskiej międzynarodowym 
programem w zakresie badań naukowych i innowacji. 

• W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i 

innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 

95,5 mld euro.

• Kto może uczestniczyć?

instytuty badawcze, uczelnie wyższe, jednostki publiczne, 
duże przedsiębiorstwa, MŚP, start-upy, stowarzyszenia, 

fundacje, organizacje międzynarodowe



AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA

CEL CZY DROGA?



AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA

CEL CZY DROGA



Program Pracy

2021-2022

2023-2024
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Program strategiczny

2021-2024 

Kluczowe 

ukierunkowania 

strategiczne 

Oczekiwane 

oddziaływanie

Tematy 

badawcze

Horyzont Europa – cele strategiczne

Priorytety 

UE



➢ Europejski Zielony Ład. COM(2019)640.

➢ Nowa strategia przemysłowa dla Europy.   COM(2020)102; update COM(2021)350

➢ Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie.  

COM(2021)118

Neutralność klimatyczna, GOZ i dygitalizacja
- priorytety polityki gospodarczej Komisji Europejskiej



(….)

Podwójna transformacja – ekologiczna i cyfrowa wpłynie na każdy aspekt naszej

gospodarki, społeczeństwa i przemysłu. Wymagać będzie nowych technologii, którym

towarzyszyć muszą odpowiednie inwestycje i innowacje.

Dzięki tej transformacji powstaną nowe produkty, usługi, rynki i modele biznesowe.

Ukształtują się nowe rodzaje miejsc pracy, wymagające umiejętności, których jeszcze nie

posiadamy. Transformacja oznaczać będzie przejście z produkcji linearnej na gospodarkę

o obiegu zamkniętym.

Nowa strategia przemysłowa dla Europy   COM(2020) 102, update COM(2021) 350
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Plan strategiczny dla HE na 2021-2024

Kluczowe ukierunkowania strategiczne 

A. Promoting an open strategic 
autonomy by leading the 
development of key digital, and 
enabling and emerging 
technologies, sectors and value 
chains to accelerate and steer the 
digital and green transitions 
through human-centred
technologies and innovations

C. Making Europe the first digitally 
enabled circular, climate-
neutral and sustainable 
economy through the 
transformation of its mobility, 
energy, construction and 
production systems

B. Restoring Europe’s ecosystems 
and biodiversity, and managing 
sustainably natural resources 
to ensure food security and a 
clean and healthy environment

D.Creating a more resilient, 
inclusive and democratic 
European society, prepared and 
responsive to threats and 
disasters, addressing 
inequalities and providing high-
quality health care, and 
empowering all citizens to act 
in the green and digital 
transitions

A. Otwarta autonomia 
strategiczna

B. Odbudowa 
ekosystemów

C. Zrównoważona, 
cyrkularna 
gospodarka

D. Odporne, włączające
i demokratyczne 
społeczeństwo
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Plan strategiczny dla HE na 2021-2024

Kluczowe ukierunkowania strategiczne 

A. Promoting an open strategic 
autonomy by leading the 
development of key digital, and 
enabling and emerging 
technologies, sectors and value 
chains to accelerate and steer the 
digital and green transitions 
through human-centred
technologies and innovations

C. Making Europe the first digitally 
enabled circular, climate-
neutral and sustainable 
economy through the 
transformation of its mobility, 
energy, construction and 
production systems

B. Restoring Europe’s ecosystems 
and biodiversity, and managing 
sustainably natural resources 
to ensure food security and a 
clean and healthy environment

D.Creating a more resilient, 
inclusive and democratic 
European society, prepared and 
responsive to threats and 
disasters, addressing 
inequalities and providing high-
quality health care, and 
empowering all citizens to act 
in the green and digital 
transitions
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Partnerstwa w Horyzoncie Europa 

Partnerstwo 

Publiczno-prywatne

Komisja Europejska Interesariusze

Strategiczna 
Agenda Badawcza 

+zasoby

Finansowanie
+zarządzanie 

programem



Partnerstwa w Horyzoncie Europa dla przemysłu wytwórczego

Komisja 

Europejska

Komisja 

Europejska
+

+

=>

=>



Partnerstwo Made in Europe

https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-made-

europe_en
https://www.effra.eu/made-in-europe-state-play

Wyzwanie: zapewnienie konkurencyjności i zrównoważonego

rozwoju. Wsparcie dla odpornych i adaptacyjnych ekosystemów 

produkcyjnych zdolnych do radzenia sobie z zewnętrznymi 

zagrożeniami oraz rosnącymi wymaganiami środowiskowymi i 

społecznymi.

Cele:

➢ Zapewnienie europejskiego przywództwa i doskonałości produkcyjnej

➢ Osiągnięcie produkcji o obiegu zamkniętym i neutralnej dla klimatu

➢ Wdrożenie cyfrowej transformacji przemysłu wytwórczego 

➢ Tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy o wartości dodanej w produkcji

Odpowiada na potrzebę silnego partnerstwa, które łączy 

zróżnicowaną społeczność produkcyjną i opracowuje wspólne 
cele stymulujące  współpracę. 



Partnerstwo AI, Data and Robotics - SRIDA
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➢Zapewnienie Europejskiej niezależności technologicznej 

w zakresie SI, Danych i Robotyki

➢Wypracowanie europejskiej pozycji lidera w obszarach SI, 

Danych i Robotyki z dużym wpływem socjoekonomicznym 

➢Wzmacnianie silnej i konkurencyjnej pozycji Europy 

w globalnym ekosystemie SI, Danych i Robotyki

Dokumentem określającym szczegółowe kierunki działania oraz strategiczną analizę, jest SRIDA (Strategic Research, 

Innovation and Deployment Agenda). Dokument dostępny w linku poniżej 

https://adr-association.eu/wp-content/uploads/2020/09/AI-Data-Robotics-Partnership-SRIDA-V3.0-1.pdf

https://adr-association.eu/wp-content/uploads/2020/09/AI-Data-Robotics-Partnership-SRIDA-V3.0-1.pdf


Budżet 2021 – 2030 dal tematów z obszaru działania ADRA
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Inwestycja strony 
prywatnej

€ 1.3 mld

Na podstawie porozumienia KE i ADRA z dnia 23.06.2021



Zalety uczestnictwa w partnerstwie
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➢ Niedostosowanie zadań do posiadanego 

potencjału

➢ Niezgodność ze strategią – kierunkami rozwoju 

organizacji

➢ Niedoszacowanie finansów i brak ciągłości 

finansowej

➢ Brak współpracy w konsorcjum

➢ Lepsza rozpoznawalność współpraca z 

najlepszymi w Europie oraz możliwość 

uczestnictwa w strategicznych łańcuchach 

wartości. 

➢ Wpływ na definiowanie tematów konkursów 

oraz Uczestnictwo w spotkaniach 

organizowanych w ramach Partnerstwa

➢ Współtworzenie rozwiązań na światowym 

poziomie dla europejskich partnerów 

przemysłowych

➢ Dostęp do najnowszej wytworzonej wiedzy na 

etapie roboczym

➢ Testowanie  rozwiązań na etapie ich rozwoju, 

➢ Idealne forum do zdobycia partnera do 

konsorcjum

Potencjalne ryzyko uczestnictwa w 
partnerstwie



Klaster 4: Tematyka w obszarze robotyki w Programie Pracy 2021-2022 
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➢ Innowacje w AI, danych i robotyce

➢Współpraca pomiędzy centrami B+R w robotyce

➢Roboty przyszłości, które można wdrażać: wydajne, solidne, bezpieczne, 

adaptacyjne i godne zaufania



Konkursy z ADRA
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Call Title
Project 

type
Total 

budget
Budget per 

project
TLR 

level

HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-

EMERGING-02-05

AI, Data and Robotics for Industry 

optimisation (including production and 

services) (AI, Data and Robotics Partnership) 

(IA) 

IA €19m €3-5m 3-7

HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-

EMERGING-02-07

Increased robotics capabilities 

demonstrated in key sectors (AI, Data and 

Robotics Partnership) (IA) 

IA € 36m €6m 3-7

HORIZON-CL4-2022-HUMAN-

02-01

AI for human empowerment (AI, Data and 

Robotics Partnership) (RIA) 
RIA € 16m €4m 2-3 4-5

Otwarcie: 16 czerwca 2022

Deadline: 16 listopada 2022



Jak aplikować do Horyzontu Europa?

➢ Większość projektów realizowana jest w międzynarodowych konsorcjach

➢ Skład konsorcjum: co najmniej 1 podmiot prawny mający siedzibę w państwie członkowskim

(MS) oraz 2 inne niezależne podmioty prawne, z których każdy ma siedzibę w innym państwie

członkowskim bądź kraju stowarzyszonym z programem (AC)

➢ Gender Equality Plan (obowiązkowy od 2022 roku)

Wymagany dla podmiotów o charakterze publicznym, instytucji badawczych

oraz uczelni wyższych już na etapie składania wniosku.

https://www.ncpwidenet.eu/wp-

content/uploads/2021/03/Gender_Equality_Plans_in_Horizon_Europe_30_03_2021.pdf

➢ Kontrola bezpieczeństwa (Security scrutiny)

przeprowadzana systematycznie dla wszystkich projektów

▪ Czy projekt wykorzystuje lub generuje informacje niejawne?

▪ Czy istnieje zagrożenie niewłaściwego wykorzystania wyników?

▪ Czy działania obejmują informacje lub materiały podlegające ograniczeniom

bezpieczeństwa narodowego?

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon

https://www.ncpwidenet.eu/wp-content/uploads/2021/03/Gender_Equality_Plans_in_Horizon_Europe_30_03_2021.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon
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Instrumenty finansowe

• Działania mające na celu zdobycie nowej wiedzy lub zbadanie 
wykonalności nowej lub ulepszonej technologii, produktu, procesu, usługi lub 
rozwiązania, np.: badania podstawowe, stosowane, rozwój i integracja 
technologii, testowanie i walidacja prowadzone na prototypach małej skali, 
w laboratoriach lub sztucznych warunkach. 

• Dofinansowanie UE – 100%

Research and 
Innovation

Action (RIA)

• Działania, których celem jest stworzenie nowych, zmienionych lub 
poprawionych, produktów, procesów lub usług. Mogą objąć 
prototypowanie, testowanie, demonstrację, pilotaże, wielkoskalową 
weryfikację technologii oraz replikację rynkową. 

• Dofinansowania UE – 70%[60%] (do 100% dla jednostek „non-profit”)

Innovation
Action (IA)

• Działania, które przyczyniają się do realizacji celów programu „Horyzont 
Europa”; projekty „miękkie”; sieciowanie, tworzenie baz danych, 
standaryzacja, zwiększenie świadomości etc.

• Dofinansowanie UE – 100% 

Coordination
and Support
Action (CSA)
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jaroslaw.piekarski@ncbr.gov.pl

Jarosław 

Piekarski

mailto:Jaroslaw.piekarski@ncbr.gov.pl

