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Electric Mobil i ty Europe

 Program międzynarodowy stanowiący kontynuację Programu 

Electromobility+ (4 projekty z udziałem polskich Wykonawców)

Głównym celem jest stymulowanie współpracy 

międzynarodowej w zakresie badań i rozwoju poprzez 

finansowanie projektów badawczo-rozwojowych dotyczących 

pojazdów elektrycznych i elektromobilności

 Konsorcjum realizujące Program zrzesza 20 instytucji z 13 krajów

 Program Electric Mobility Europe jest realizowany w formule 

ERA-NET Co-Fund i współfinansowany przez Komisję Europejską



Electric Mobil i ty Europe

1) Austria

2) Białoruś

3) Dania

4) Finlandia

5) Francja

6) Hiszpania

7) Holandia

8) Niemcy

9) Polska

10) Szwecja

11) Turcja

12) Węgry

13) Włochy
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Konkurs na międzynarodowe projekty B+R:

 budżet całkowity – ok. 26 mln €

 budżet NCBR na finansowanie polskich jednostek - 1 mln €

 każdy podmiot realizujący projekt jest finansowany na zasadach 

obowiązujących w danym kraju

 w przypadku polskich jednostek obowiązują polskie przepisy o 

pomocy publicznej (analogiczne jak 

np. w Programie Sektorowym INNOMOTO)

 dwuetapowa procedura konkursowa (wnioski wstępne i pełne)

 wnioski w języku angielskim składane wyłącznie w formie 

elektronicznej do Sekretariatu Konkursu



Konkurs na międzynarodowe projekty B+R:

w pojedynczym projekcie muszą wziąć udział min. 3 

podmioty z 3 różnych krajów (które biorą udział 

w Programie)

 polskimi Wnioskodawcami mogą być zarówno jednostki 

naukowe jak i przedsiębiorstwa (duże i MŚP)

 okres realizacji projektów to max. 30 miesięcy

 projekty powinny zakładać rozwój technologii/produktu, 

a następnie jej zademonstrowanie i przetestowanie

 projekty powinny dotyczyć zagadnień rozwijanych od 5 

Poziomu Gotowości Technologicznej  (minimum)
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Zakres tematyczny:

1) rozwój i integracja technologii związanych z pojazdami 
elektrycznymi;

2) zastosowanie pojazdów elektrycznych do transportu 
towarów w miastach;

3) elektromobilność a koncepcja SMART mobility

(ze szczególnym uwzględnieniem ICT); 

4) pojazdy elektryczne w transporcie publicznym;

5) analiza potrzeb rynku i zachowań konsumentów.
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Harmonogram konkursu:

 2 listopada 2016 – ogłoszenie konkursu

 do 6 lutego 2017 – nabór wniosków wstępnych

 kwiecień 2017 – wyniki oceny wniosków wstępnych

 czerwiec 2017 – zamknięcie naboru wniosków 
pełnych

 wrzesień 2017 – wyniki konkursu

 styczeń 2018 – rozpoczęcie realizacji projektów



Przykłady projektów finansowanych w ramach programu Electromobility+:
 MATLEV

„Nowe materiały i technologie do wytwarzania ultralekkich 
elementów konstrukcji pojazdów elektrycznych”

Politechnika Warszawska, S.Z.T.K. TAPS Maciej Kowalski, 
Technische Universität Dresden (Niemcy)

Okres realizacji: 01.07.2012 – 30.06.2015

Wartość projektu (polskiej części): 819 770 zł 

 CACTUS

„Modele i metody oceny i optymalizacji ładowania baterii 
autobusów elektrycznych”

Institut für Automation und Kommunikation, Politechnika 
Śląska, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik

Okres realizacji: 01.06.2012 – 31.05.2015

Wartość projektu (polskiej części): 760 000 zł
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Spotkanie informacyjne

25 listopada 2016 (piątek) – Bruksela

Strona internetowa:

electricmobilityeurope.eu

(uruchomienie w najbliższym czasie)

Kontakt:

jakub.murawski@ncbr.gov.pl



Dziękuję
za uwagę


