
Misje 
w Horyzoncie Europa



 CZYM SĄ MISJE UE?
- nowatorski instrument w ramach programu ramowego „Horyzont

Europa” na rzecz badań i innowacji
- mechanizmy dotyczące konkretnych wyzwań społecznych,

a jednocześnie mocno zakorzenione w badaniach i innowacjach
- mają być spoiwem łączącym inicjatywy lokalne, regionalne, krajowe

i mogą być finansowane z różnych źródeł, nie tylko z HE

 JAKI JEST CEL MISJI?
- zwiększenie skuteczności finansowania poprzez dążenie do jasno

określonych celów
- sprostanie niektórym z największych wyzwań stojących przed

społeczeństwem
- stymulowanie rozwiązań systemowych prowadzących do przemian

społecznych



• Misje UE pomogą w realizacji kluczowych priorytetów polityki
UE, takich jak Europejski Zielony Ład, Europejski plan walki
z rakiem, NextGenerationEU, Europejska strategia przemysłowa
czy Europa na miarę ery cyfrowej.

• Aby osiągnąć cele misji i promować zmiany społeczne, będą one
angażować obywateli przez cały czas trwania misji w ich
identyfikację, wdrażanie i monitorowanie.

• Prace nad misjami toczą się w Radach Misji (15 niezależnych
ekspertów wysokiego szczebla), Zgromadzeniach Rad Misji
i podgrupach dla państw członkowskich.



• Neutralne dla klimatu i inteligentne miasta 

• Rak 

• Troska o glebę to troska o życie 

• Zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne 
i śródlądowe

• Przystosowanie się do zmiany klimatu, w tym 
do transformacji społecznej

5
misji

Na podstawie sprawozdań pięciu Rad Misji, Komisja Europejska
określiła pięć następujących misji w planie strategicznym
„Horyzont Europa”:



Postęp w pracach nad misjami

30.11.2020 r. – KE opracowała pierwszy program roboczy misji na lata
2021-2022 w celu stworzenia jedynie podstaw do 
mechanizmu misji, bazując na wkładach przekazanych 
przez Rady Misji.

• Obecnie misje są w fazie przygotowawczej, podczas której zostaną
opracowane plany realizacji zawierające szczegółowe cele,
konkretne działania, strategię inwestycyjną i wskaźniki wydajności
dla każdej misji.

• Realizacja misji ma rozpocząć się do końca 2021 r. – faza
wdrożeniowa od 2022 r.

• 5 mln EUR to budżet każdej misji w fazie przygotowawczej.

• Dla misji dot. miast prace przygotowawcze mają być prowadzone
przez JRC – budżet 1,5 mln EUR w 2021 r. (dyskusja w trakcie)



Współpraca międzynarodowa dot. Misji – działania 

wspierające

1) współpraca transnarodowa - misje mają być punktem spójnym łączącym 
inicjatywy lokalne, regionalne, krajowe: wspieranie rozwiązań na 
różnych szczeblach, aby wdrożyć misje

2) identyfikacja krajowych, regionalnych i lokalnych zainteresowanych stron, 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, instytucji

3) wymiana najlepszych praktyk

4)   gotowość do stworzenia hubów misji na poziomie krajowym

5) budżet na działania koordynacyjne i wspierające w ramach fazy 
przygotowawczej: 2 mln euro



Grant przewidziany dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Wspomaganie misji poprzez usługi doradcze EBI: 

 EBI będzie identyfikować różne źródła i modele finansowania – konkretnie 
pod szukanie komplementarnych mechanizmów finansowania w ramach 
misji oraz InvestEU

 pomoc w zrozumieniu i wykorzystaniu odpowiednich narzędzi i modeli 
finansowania, w tym opracować instrumenty mieszane w ramach InvestEU,

 doradztwo w zakresie struktury finansowania demonstracyjnych / 
pilotażowych / flagowych projektów misji

 rozwój sieci i analiza rynku

 wartość grantu: 2 mln EUR



Analiza porównawcza OECD dot. wdrażania misji

 zarządzanie realizacją misji – pozwalające w praktyce zarządzać portfelem 
działań / instrumentów

 wdrożenie podejścia kompleksowego – jakie kryteria wyboru, jaki tryb 
zarządzania

 powiązania między misjami a podobnymi działaniami krajów UE i krajów 
EFTA (np. wspólne zarządzanie, współpraca międzynarodowa)

 wartość grantu: 0,1 mln EUR

Wspomaganie misji poprzez opracowanie przez OECD analizy 
porównawczej praktyk w różnych krajach:



Informowanie obywateli i zainteresowanych stron 

o misjach UE i angażowanie ich w realizację misji

 ogólnoeuropejska, wielojęzyczna kampania komunikacyjna 
mająca na celu podniesienie świadomości na temat misji 
zainteresowanych stron i obywateli

 interaktywne wydarzenia offline i online w państwach 
członkowskich

 platforma cyfrowa zapewniająca przejrzystość i ułatwiająca 
zaangażowanie odbiorców, w tym budowanie społeczności misji 

 forma zamówienia publicznego, wartość: 2 mln EUR

Sukces misji zależy przede wszystkim od zaangażowania 
zainteresowanych stron, w związku z tym w planach jest:



Zewnętrzna wiedza specjalistyczna - doradztwo 

w kolejnych etapach projektowania i wdrażania misji

 w 2022 r. zostaną utworzone nowe Rady Misji – 5 grup, w każdej 
15 ekspertów

 zaproszenia do składania deklaracji wyrażenia zainteresowania 
udziałem jako ekspert rozpoczną się w 3 kwartale 2021 r.

 udział ekspertów polega na rozpowszechnianiu specjalistycznej 
wiedzy, w tym z zakresu biznesu, badań i innowacji, programów 
społeczno-gospodarczych i środowiskowych 

 wartość: 1,5 mln EUR

Dotychczasowe składy Rad Misji będą przedłużone na 2021 rok 
na czas fazy przygotowawczej, potem składy ekspertów będą 
zmienione na czas fazy wdrożeniowej:
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D z i ę k u j ę   z a   u w a g ę 
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