
Horyzont Europa –
Klaster 6
Oferta konkursowa 2021 r.

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez Komisję Europejską i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP



KLASTER 6: Kierunki badań i innowacji (Destinations)

1) Różnorodność biologiczna i usługi ekosystemowe
2) Sprawiedliwe, zdrowe i przyjazne dla środowiska systemy żywnościowe
3) Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) i biogospodarka
4) Czyste środowisko i zero zanieczyszczeń
5) Ląd, oceany i woda na rzecz klimatu
6) Odporne, integracyjne, zdrowe i zielone społeczności wiejskie, przybrzeżne i miejskie

7) Innowacyjne zarządzanie, obserwacje środowiskowe i rozwiązania cyfrowe wspierające 
Zielony Ład

+ 8 europejskich partnerstw kandydatów
+ 3 misje HEU (w tym, 2 bezpośrednio i 1 pośrednio)

Planowany budżet:

9 mld EUR
Projekty typu:

RIA, IA, CSA



KLASTER 6: Typy projektów – możliwości działań

Research and 

innovation 

action (RIA)

Innovation 

action (IA)

Coordination 

and support 

actions (CSA)

Programme 

co-fund

actions 

(COFUND)

Działania mające na celu zdobycie nowej wiedzy lub 

zbadanie wykonalności nowej lub ulepszonej technologii, 
produktu, procesu, usługi lub rozwiązania.

Działania mające na celu stworzenie ustaleń realizacyjnych 
oraz nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub 
usług (prototypy, skalowanie, demonstracje, pilotaże).

Działania wspierające realizację celów programu Horyzont 

Europa. Nie obejmują działań w zakresie badań i innowacji, 
z wyjątkiem „Poszerzanie uczestnictwa i rozpowszechnianie 
doskonałości” (opracowania, modele, sieci ekspertów).

Program działań ustanowiony lub realizowany przez podmioty 
prawne zarządzające programami badawczo-innowacyjnymi lub 
finansujące je, inne niż organy finansujące UE.



KLASTER 6: Kto może uczestniczyć?

WSZYSCY!

W Klastrze 6 projekty będą realizowane we współpracy międzynarodowej 
złożonej z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE 

i/lub państw stowarzyszonych

 Jakość  projektów oceniana  jest przez niezależnych ekspertów;

 Projekty muszą mieć wymiar europejski (European added value);

 Niektóre z projektów będą wymagały podejścia wielopodmiotowego 
(Multi-Actor Approach);

 Podstawowe kryteria oceny (konkretny sposób opisania pomysłu): 
• Excellence – doskonałość, 
• Impact – wpływ/oddziaływanie,  
• Implementation – realizacja.



KIERUNEK 1: 
Różnorodność biologiczna 
i usługi ekosystemowe 
Dr Magdalena Głogowska

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez Komisję Europejską i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP



Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności wprowadzi Europę na 
ścieżkę odnowy ekologicznej do 2030 r.;

Objęcie obszarem chronionym co najmniej 30 proc. gruntów i mórz 
w Europie;

Odbudowa zdegradowanych ekosystemów na lądzie i morzu w całej 
Europie;

Udostępnienie 20 mld euro rocznie na rzecz różnorodności biologicznej;

Dokument strategiczny: Strategia UE na rzecz bioróżnorodności 2030 - CELE

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_pl


Odbudowa zdegradowanych ekosystemów na lądzie i morzu w całej Europie

przywrócenie co 
najmniej 25 tys. km 
rzek w UE do stanu 
charakterystycznego 
dla rzek swobodnie 
płynących

powstrzymanie 
i odwrócenie 
procesu spadku 
liczebności

owadów 
zapylających

zwiększenie skali

rolnictwa 
ekologicznego

ograniczenie 
stosowania 
pestycydów 
i ich szkodliwych 
skutków o 50 
proc. do 2030 r.

zasadzenie 3 mld 
drzew do 2030 r.

Dokument strategiczny: Strategia UE na rzecz bioróżnorodności 2030 - DZIAŁANIA

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_pl


KIERUNEK 1: Różnorodność biologiczna i usługi ekosystemowe (1/7)

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Konkurs 2021: Biodiversity and Ecosystem Services

Liczba tematów konkursowych: 22
Typy projektów: RIA (13), IA (4), CSA (4), COFUND (1)

Planowany budżet: 218,5 mln EUR

Planowany termin ogłoszenia konkursu: druga połowa maja 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 1 września 2021 r.

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=23274


Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Zrozumieć utratę różnorodności biologicznej

KIERUNEK 1: Różnorodność biologiczna i usługi ekosystemowe (2/7)

• HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-01: European participation in global biodiversity 
genomics endeavours aimed at identifying all biodiversity on Earth 
(RIA; €20 mln | €10-20 mln)

• HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-02: Data and technologies for the inventory, fast 
identification and monitoring of endangered wildlife and other species groups
(RIA; €10 mln | €3-5 mln)

• HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-03: Understanding and valuing coastal and marine 
biodiversity and ecosystems services (RIA; €16 mln | €16 mln)

• HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-04: Assess and predict integrated impacts of 
cumulative direct and indirect stressors on coastal and marine biodiversity, 
ecosystems and their services (RIA; €10 mln | €10 mln)

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=23274


Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Wycena i przywracanie różnorodności biologicznej 
oraz usług ekosystemowych

KIERUNEK 1: Różnorodność biologiczna i usługi ekosystemowe (3/7)

• HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-05: The economics of nature-based solutions: 
cost-benefit analysis, market development and funding (RIA; €5 mln | €5 mln)

• HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-06: Nature-based solutions, prevention and 
reduction of risks and the insurance sector (CSA; €4 mln | €4 mln)

• HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-07: Ecosystems and their services for an 
evidence-based policy and decision-making (RIA; €13 mln | €16 mln)

• HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-08: Supporting the development of a coherent 
and resilient Trans-European Nature Network (RIA; €10 mln | €10 mln)

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=23274


Wycena i przywracanie różnorodności biologicznej 
oraz usług ekosystemowych – cd.

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

KIERUNEK 1: Różnorodność biologiczna i usługi ekosystemowe (4/7)

• HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-09: Assessing and consolidating recent scientific 
advances on freshwater ecosystem restoration (CSA; €0,5 mln | €0,5 mln)

• HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-10: Demonstration of measures and management 
for coastal and marine ecosystems restoration and resilience in simplified socio-
ecological systems (IA; €10 mln | €10 mln)

• HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-11: What else is out there? Exploring the 
connection between biodiversity, ecosystems services, pandemics and epidemic 
risk (RIA; €12 mln | €4-6 mln)

• HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-12: Improved science based maritime spatial 
planning and identification of marine protected areas (RIA; €7 mln | €3-4 mln)

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=23274


Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Różnorodność biologiczna w produkcji podstawowej

• HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-13: Breeding for resilience: focus on root-based traits
(RIA; €16 mln | €8 mln)

• HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-14: Fostering organic crop breeding
(IA; €10 mln | €5 mln)

KIERUNEK 1: Różnorodność biologiczna i usługi ekosystemowe (5/7)

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=23274


Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Transformacja a różnorodność biologiczna

• HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-15: Quantify impacts of the trade in raw and 
processed biomass on ecosystems, for offering new leverage points for biodiversity 
conservation, along supply chains, to reduce leakage effects (RIA; €10 mln | €2-3 mln)

• HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-16: Biodiversity, water, food, energy, transport, 
climate and health nexus in the context of transformative change 
(RIA; €5 mln | €5 mln)

• HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-17: Policy mixes, governance (including financing) and 
decision-making tools for transformative action for biodiversity
(RIA; €8 mln | €2-3 mln)

• HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-18: Understanding the impacts of and the 
opportunities offered by digital transformation, new emerging technologies and 
social innovation with respect to biodiversity (RIA; €5 mln | €2-3 mln)

KIERUNEK 1: Różnorodność biologiczna i usługi ekosystemowe (6/7)

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=23274


Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Powiązania w zakresie badań nad 
różnorodnością biologiczną i wspieranie polityk

• HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-19: Rescuing Biodiversity to Safeguard Life on Earth
(COFUND; €40 mln | €40 mln)

• HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-20: A mechanism for science to inform 
implementation, monitoring, review and ratcheting up of the new EU Biodiversity 
Strategy for 2030 (“Science Service”) (CSA; €13 mln | €11-13 mln)

• HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-21: Support to processes triggered by IPBES and 
IPCC (CSA; €5 mln | €5 mln)

• HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-22: Impact and dependence of business on 
biodiversity (RIA; €5 mln | €2-3 mln)

KIERUNEK 1: Różnorodność biologiczna i usługi ekosystemowe (7/7)

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=23274


KIERUNEK 2: 
Sprawiedliwe, zdrowe i 
przyjazne dla środowiska 
systemy żywnościowe
Bożena Podlaska

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez Komisję Europejską i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP



Zdrowszy i bardziej zrównoważony system żywnościowy UE

Zapewnienie Europejczykom zdrowej, pożywnej, przystępnej cenowo 
żywności produkowanej i dystrybuowanej zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju;

Przeciwdziałanie zmianie klimatu;

Ochrona środowiska naturalnego i zachowanie różnorodności 
biologicznej;

Godziwe zyski w łańcuchu żywnościowym;

Wspieranie rolnictwa ekologicznego;

Dokument strategiczny: Strategia „Od pola do stołu” - CELE

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_pl


Dokument strategiczny: Strategia „Od pola do stołu” – KIERUNEK ZMIAN

3 filary zrównoważonego rozwoju Europy

SPOŁECZNY ŚRODOWISKOWY EKONOMICZNY

Źródło: R&I Days

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_pl


KIERUNEK 2: Sprawiedliwe, zdrowe i przyjazne dla środowiska systemy 
żywnościowe od produkcji podstawowej do konsumpcji (1/5)

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Konkurs 2021: Fair, healthy and environmentally-friendly food 
systems from primary production to consumption

Liczba tematów konkursowych: 19
Typy projektów: RIA (12), IA (5), CSA (2)

Planowany budżet: 186 mln EUR

Planowany termin ogłoszenia konkursu: druga połowa maja 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 1 września 2021 r.

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=23274


KIERUNEK 2: Systemy żywnościowe (2/5)

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Zrównoważone rolnictwo

• HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-01: Reaching the Farm to Fork target: R&I 
scenarios for boosting organic farming and organic aquaculture in Europe
(RIA; €4 mln | €4 mln)

• HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-02: Developing sustainable and competitive 
land-based protein crop systems and value chains (IA; €9 mln | €9 mln)

• HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-03: Digitalisation as an enabler of 
agroecological farming systems (CSA; €2 mln | €2 mln)

• HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-04: Tackling outbreaks of plant pests
(RIA; €14 mln | €7 mln)

• HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-05: Animal welfare 2.0 (RIA; €8 mln | €8 mln)

• HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-06: Vaccines and diagnostics for priority 
animal diseases (IA; €12 mln | €6 mln)

• HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-07: Research and innovation roadmap for 
blockchain technologies in the agri-food sector (CSA; €3 mln | €3 mln)

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=23274


KIERUNEK 2: Systemy żywnościowe (3/5)

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Zrównoważone rolnictwo – cd.

• HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-08: Uncovering lock-ins and levers to encourage
farmers to move to and stay in sustainable, climate-neutral and biodiversity friendly
food production systems: from experiments to systemic mechanisms
(RIA; €12 mln | €4 mln)

• HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-09: Towards an EU approach to assess and 
internalise positive and negative externalities of food for incentivising sustainable 
choices (RIA; €8 mln | €8 mln)

Zrównoważone rybołówstwo i akwakultury

• HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-10: Sea to Fork transparency and consumer 
engagement (IA; €10 mln | €5 mln)

• HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-11: Digital transition supporting inspection and 
control for sustainable fisheries (IA; €10 mln | €5 mln)

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=23274


KIERUNEK 2: Systemy żywnościowe (4/5)

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Przekształcanie systemów żywnościowych

• HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-12: Filling knowledge gaps on nutritional, 
safety, allergenicity and environmental assessment of alternative proteins and 
dietary shift (RIA; €11 mln | €11 mln)

• HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-13: Evidence-based decision-making to change 
social norms towards zero food waste (RIA, €12 mln | €6-7 mln)

• HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-14: Microbes for healthy and sustainable food 
and diets (RIA; €12 mln | €12 mln)

• HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-15: Transition to healthy and sustainable 
dietary behaviour (RIA; €12 mln | €12 mln)

• HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-16: Identification, assessment and 
management of existing and emerging food safety issues (RIA; €12 mln | €6 mln)

• HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-17: Increasing the transparency of EU food 
systems to boost health, sustainability and safety of products, processes and diets
(IA; €11 mln | €11 mln)

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=23274


KIERUNEK 2: Systemy żywnościowe (5/5)

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Ukierunkowana współpraca międzynarodowa

• HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-18: One health approach for Food 
Nutrition Security and Sustainable Agriculture (FNSSA)
(RIA; €18 mln | €6 mln)

•

• HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-19: EU-China international
cooperation on integrated pest management in agriculture
(RIA; €6 mln | €6 mln)

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=23274


KIERUNEK 3: Gospodarka 
o obiegu zamkniętym 
i biogospodarka
Dr inż. Tomasz Mróz

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez Komisję Europejską i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP



KIERUNEK 3: Gospodarka o obiegu zamkniętym i biogospodarka (1/3)

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Konkurs 2021: Circular economy and bioeconomy sectors

Liczba tematów konkursowych: 9
Typy projektów: IA (7), CSA (2)

Planowany budżet: 125 mln EUR

Planowany termin ogłoszenia konkursu: druga połowa maja 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 1 września 2021 r.

Dodatkowe dokumenty strategiczne:
• EU Bioeconomy strategy
• Circular Economy Action Plan 

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=23274
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/bioeconomy/bioeconomy-strategy_en
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf


Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Umożliwienie przejścia na gospodarkę 
o obiegu zamkniętym (GOZ)

• HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-01: Circular Cities and Regions Initiative (CCRI)’s 
circular systemic solutions (IA; €20 mln| €5-10 mln)

• HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-02: Circular Cities and Regions Initiative’s 
Project Development Assistance (CCRI-PDA) (CSA; €10 mln | €0,4-2 mln)

• HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-03: Innovative solutions to over-packaging and 
single-use plastics, and related microplastic pollution (IA; €18 mln | €5-7 mln)

• HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-04: Increasing the circularity in textiles, plastics
and/or electronics value chains (IA; €22 mln | €6-8 mln)

KIERUNEK 3: Gospodarka o obiegu zamkniętym i biogospodarka (2/3)

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=23274


Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Innowacje na rzecz zrównoważonej biogospodarki

• HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-05: Novel, non-plant biomass feedstocks for 
industrial applications (IA; €12 mln | €6 mln)

• HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-06: Contained biomass solutions for 
sustainable and zero-Indirect Land Use Change (ILUC) production systems for
high value applications (IA; €10 mln | €5 mln)

• HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-07: Microbiomes for bio-based innovation 
and environmental applications (IA; €6 mln | €6 mln)

• HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-08: Mainstreaming inclusive small-scale bio-
based solutions in European rural areas (CSA; €9 mln | €3 mln)

Innowacje na rzecz niebieskiej biogospodarki i biotechnologii

• HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-09: Unlocking the potential of algae for a 
thriving European blue bioeconomy (IA; €18 mln | €9 mln)

KIERUNEK 3: Gospodarka o obiegu zamkniętym i biogospodarka (3/3)

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=23274


KIERUNEK 4: 
Czyste środowisko i zero 
zanieczyszczeń 
Dr Magdalena Głogowska

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez Komisję Europejską i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP



KIERUNEK 4: Czyste środowisko i zero zanieczyszczeń (1/3)

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Konkurs 2021: Clean environment and zero pollution

Liczba tematów konkursowych: 10
Typy projektów: RIA (5), IA (1), CSA (4)

Planowany budżet: 65 mln EUR

Planowany termin ogłoszenia konkursu: druga połowa maja 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 1 września 2021 r.

Dodatkowe dokumenty strategiczne:
• Towards zero pollution in air, water and soil – EU action plan

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=23274
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil


Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Zatrzymanie emisji zanieczyszczeń do gleby i wód

• HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-01: Regional nitrogen and phosphorus 
load reduction approach within safe ecological boundaries (CSA; €6 mln | €2 mln) 

• HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-02: Optimization of nutrient budget in 
primary production (RIA; €7 mln | €7 mln)

Ochrona wody pitnej i zarządzanie zanieczyszczeniem 
wody miejskiej

• HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-03: Preventing and managing diffuse 
pollution in urban water runoff (RIA; €10 mln | €2-4 mln)

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom mórz i oceanów

• HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-04: Achieving zero polluted seas and 
oceans (CSA; €3 mln | €3 mln)

KIERUNEK 4: Czyste środowisko i zero zanieczyszczeń (2/3)

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=23274


Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Zwiększenie efektywności środowiskowej 
i zrównoważenia procesów i produktów

• HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-05: Environmental sustainability criteria for 
biological feedstock production and trade in bio-based systems: impacts and trade-offs
(IA; €6 mln | €6 mln)

• HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-06: Increasing the environmental performance 
of industrial processes in bio-based sectors: construction, woodworking, textiles, pulp 
and paper and bio-chemicals (RIA; €7 mln | €3,5 mln)

• HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-07: International and EU sustainability 
certification schemes for bio-based systems (CSA; €6 mln | €2 mln)

• HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-08: New genomic techniques (NGT): 
understanding benefits and risks – focus on bio-based innovation (RIA; €5 mln | €5 mln)

• HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-09: Environmental impacts and trade-offs of 
alternative fertilising products at global/local scale (CSA; €4 mln | €2 mln)

• HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-10: Environmental services: improved 
bioremediation and revitalization strategies for soil, sediments and water 
(RIA; €11 mln | €5,5 mln)

KIERUNEK 4: Czyste środowisko i zero zanieczyszczeń (3/3)

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=23274


KIERUNEK 5: 
Ląd, oceany i woda 
na rzecz klimatu 
Dr Magdalena Głogowska

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez Komisję Europejską i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP



KIERUNEK 5: Ląd, oceany i woda na rzecz klimatu (1/3)

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Konkurs 2021: Land, oceans and water for climate action

Liczba tematów konkursowych: 10
Typy projektów: RIA (7), CSA (2), COFUND (1)

Planowany budżet: 108 mln EUR

Planowany termin ogłoszenia konkursu: druga połowa maja 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 1 września 2021 r.

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=23274


Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Klimat i woda

• HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-01: Improved understanding, observation and 
monitoring of water resources availability (RIA; €10 mln| €3-5 mln)

• HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-02: European Partnership Water Security for the 
Planet (Water4All) (COFUND; €20 mln| €20 mln)

• HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-03: Key oceanic and polar processes driving regional 
and global climate change (RIA; €15 mln| €7-8 mln)

KIERUNEK 5: Ląd, oceany i woda na rzecz klimatu (2/3)

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=23274


Klimat i rolnictwo

• HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-04: Demonstration network on climate-smart farming –
linking pilot farms (CSA, €23mln| €23 mln)

• HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-05: Agroecological approaches for climate change 
mitigation, resilient agricultural production & enhanced biodiversity (RIA; €7mln| €7 mln)

• HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-06: Resilient livestock farming systems under climate 
change (RIA, €12 mln| €12 mln)

• HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-07: International Research Consortium on (agricultural) 
soil carbon (CSA, €3mln| €3 mln)

• HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-08: Agroforestry to meet climate, biodiversity and 
farming sustainability goals (RIA, €8mln| €4 mln)

• HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-09: Enhancing science-based knowledge on EU forests’, 
including old-growth forests, capacities to mitigate climate change (RIA, €10 mln| €5 mln)

• HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-10: EU-China international cooperation on increasing the 
resilience of forests (RIA, €10 mln| €10 mln)

KIERUNEK 5: Ląd, oceany i woda na rzecz klimatu (3/3)

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=23274


KIERUNEK 6: 
Budowanie zielonych 
społeczności 
Dr inż. Tomasz Mróz

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez Komisję Europejską i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP



KIERUNEK 6: Budowanie zielonych społeczności (1/2)

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Konkurs 2021: Resilient, inclusive, healthy and green rural, 
coastal and urban communities

Liczba tematów konkursowych: 6
Typy projektów: RIA (3), IA (2), CSA (1)

Planowany budżet: 53 mln EUR

Planowany termin ogłoszenia konkursu: druga połowa maja 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 1 września 2021 r.

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=23274


Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Domykanie luk i transfer innowacji

• HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-01: Grasping rural diversity and strengthening 
evidence for tailored policies enhancing the contribution of rural communities to 
ecological, digital and social transitions (RIA; €15 mln| €7-7,5 mln)

• HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-02: Expertise and training centre on rural 
innovation (CSA; €5 mln| €7-7,5 mln)

• HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-03: Smart XG, last-mile and edge solutions for 
remote farming, forestry and rural areas (RIA; €10 mln| €5 mln)

• HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-04: Socio-economic empowerment of the users 
of the sea (RIA; €6 mln| €6 mln)

• HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-05: Integrated urban food system policies –
how cities and towns can transform food systems for co-benefits (IA; €12 mln| €12 mln)

• HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-06: Inside and outside: educational innovation 
with nature-based solutions (CSA; €5 mln| €5 mln)

KIERUNEK 6: Budowanie zielonych społeczności (2/2)

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=23274


KIERUNEK 7: 
Innowacyjne zarządzanie, 
obserwacje środowiskowe 
i rozwiązania cyfrowe 
wspierające Zielony Ład
Bożena Podlaska

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez Komisję Europejską i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP



KIERUNEK 7: Innowacyjne zarządzanie, obserwacje środowiskowe 
i rozwiązania cyfrowe wspierające Zielony Ład (1/6)

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Konkurs 2021: Innovative governance, environmental 
observations and digital solutions in support of the Green Deal

Liczba tematów konkursowych: 28
Typy projektów: RIA (11), IA (2), CSA (15)

Planowany budżet: 223 mln EUR

Planowany termin ogłoszenia konkursu: druga połowa maja 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 1 września 2021 r.

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=23274


Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Wprowadzanie innowacji za pomocą modeli zarządzania

KIERUNEK 7: Innowacyjne zarządzanie (2/6)

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-01: Mobilising the network of National Contact 
Points in Cluster 6 (CSA; €2,5 mln| €2,5 mln)

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-02: Furthering food systems science and 
federating researchers across the European Research Area (RIA; €18 mln| €6 mln)

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-03: Preparatory action for the Horizon Europe 
Food System Partnership (CSA; €5 mln| €5 mln)

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-04: Strengthening bioeconomy innovation and 
deployment across sectors and all governance levels (CSA; €4 mln| €4 mln)

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-05: Fostering strategic advice and synergies 
between national and EU Research and Innovation agendas, including SCAR foresight
(CSA; €4 mln| €4 mln)

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-06: Environmental and social cross-compliance of 
marine policies (RIA; €8 mln| €2-3 mln)

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-07: Regional governance models in the 
Bioeconomy (CSA; €5 mln| €2,5 mln)

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=23274


Wprowadzanie innowacji za pomocą modeli zarządzania

KIERUNEK 7: Innowacyjne zarządzanie (3/6)

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-08: Improving understanding of and engagement in 
bio-based systems with training and skills development (CSA; €5 mln| €2,5 mln)

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-09: Revitalisation of European local communities 
with innovative bio-based business models and social innovation (CSA; €5 mln| €2,5 mln)

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-10: Raising awareness of circular and sustainable 
bioeconomy in support of Member States to develop bioeconomy strategies and/or action 
plans (CSA; €4 mln| €4 mln)

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-11: Education on the bioeconomy including bio-
based sectors for young people in primary and secondary education in Europe
(CSA; €2 mln| €2 mln)

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-12: EU agriculture within a safe and just operating 
space and planetary boundaries (RIA; €10 mln| €10 mln)

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-13: Modelling land use and land management in 
the context of climate change (RIA; €10 mln| €5 mln)



Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy 
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 24/02/2021

Rozwój obserwacji środowiskowych

mapowanie i usprawnianie gospodarki danych w systemach żywności

KIERUNEK 7: Innowacyjne zarządzanie (4/6)

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-14: User-oriented solutions building on 
environmental observation to monitor critical ecosystems and biodiversity loss 
and vulnerability in the European Union (RIA; €20 mln| €3-5 mln)

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-15: Preparing for pre-commercial 
procurement (PCP) for end-user services based on environmental observation in 
the area of climate change adaptation and mitigation (CSA; €2 mln| €2 mln)

•

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-16: Tools to support the uptake and 
accessibility/exploitability of environmental observation information at European 
and global level (IA; €13 mln| €13 mln)

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-17: Common European Green Deal data 
space to provide more accessible and exploitable environmental observation 
data in support of the European Green Deal priority actions
(IA; €10 mln| €3-5 mln)

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=23274


Technologie cyfrowe i danych jako kluczowe „aktywatory”

KIERUNEK 7: Innowacyjne zarządzanie (5/6)

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-18: Mapping and improving the data 
economy for food systems (RIA; €10 mln| €10 mln)

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-19: Development of the markets and use 
of digital technologies and infrastructure in agriculture – State of play and 
foresight: Digital- and Data technologies for the agricultural sector in a fast 
changing regulatory, trade and technical environment (RIA; €4 mln| €2-4 mln)

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-20: Data economy in the field of 
agriculture – Effects of data sharing and big data (RIA; €4 mln| €2-4 mln)

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-21: Potential of drones as multi-purpose 
vehicle – risks and added values(RIA; €12 mln| €6 mln)

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-22: Assessing the impacts of digital 
technologies in agriculture – Cost, benefits, and potential for sustainability gains
strengthening agricultural knowledge and innovation systems
(RIA; €15 mln| €7,5 mln)



Wzmocnienie wiedzy rolniczej i systemów innowacji

KIERUNEK 7: Innowacyjne zarządzanie (6/6)

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-23: Broaden EIP Operational Group outcomes 
across borders by means of Thematic networks, compiling and sharing knowledge ready 
for practice (CSA; €4 mln| €2 mln)

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-24: Supporting knowledge exchange between all 
AKIS actors in the Member States by means of an EU-wide interactive knowledge 
reservoir (RIA; €15 mln| €15 mln)

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-25: Improving national AKIS organisation in a 
co-creative process across the EU (CSA; €10 mln| €10 mln)

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-26: Deepening the functioning of innovation 
support (CSA; €5 mln| €5 mln)

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-27: Developing EU advisory networks on 
consumer-producer chains (CSA; €8 mln| €4 mln)

• HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-28: Thematic networks to compile and share 
knowledge ready for practice (CSA; €8,5 mln| €3 mln)



HEU Klaster 6 –
Krótkie podsumowanie

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez Komisję Europejską i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP



• Obserwacja środowiska; Różnorodność biologiczna       
i zasoby naturalne; Rolnictwo, leśnictwo i obszary 
wiejskie; Morza, oceany i wody śródlądowe;

Kierunek 1: Różnorodność 
biologiczna i usługi ekosystemowe

• Rolnictwo, leśnictwo i obszary wiejskie; Morza, oceany  
i wody śródlądowe; Systemy żywnościowe;Kierunek 2: Systemy żywnościowe

• Rolnictwo, leśnictwo i obszary wiejskie; Morza, oceany  
i wody śródlądowe; Biogospodarka; GOZKierunek 3: Gospodarka o obiegu 

zamkniętym (GOZ) i biogospodarka

• Obserwacja środowiska; Rolnictwo, leśnictwo i obszary 
wiejskie; Morza, oceany i wody śródlądowe;
Biogospodarka; GOZ

Kierunek 4: Czyste środowisko 
i zero zanieczyszczeń

• Obserwacja środowiska; Różnorodność biologiczna       
i zasoby naturalne; Rolnictwo, leśnictwo i obszary 
wiejskie; Morza, oceany i wody śródlądowe; Systemy 
żywnościowe; Biogospodarka; GOZ

Kierunek 5: Ląd, oceany i woda na 
rzecz klimatu

• Rolnictwo, leśnictwo i obszary wiejskie; Morza, oceany  
i wody śródlądowe; Systemy żywnościowe; 
Biogospodarka; 

Kierunek 6: Budowanie zielonych 
społeczności

• Obserwacja środowiska; Różnorodność biologiczna       
i zasoby naturalne; Rolnictwo, leśnictwo i obszary 
wiejskie; Morza, oceany i wody śródlądowe; Systemy 
żywnościowe; Biogospodarka; GOZ

Kierunek 7: Innowacyjne 
zarządzanie

PODSUMOWANIE - Klaster 6: obszary działań (areas of intervention)



NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa

ncbr.gov.pl

Bożena Podlaska
Tel: +48 508101009
bozena.podlaska@ncbr.gov.pl

Dr Magdalena Głogowska
Tel: +48 728518488
magdalena.glogowska@ncbr.gov.pl

Dr inż. Tomasz Mróz
Tel: +48 502572902
tomasz.mroz@ncbr.gov.pl

Obserwuj nas:

Zespół HEU Klaster 6:

mailto:bozena.podlaska@kpk.gov.pl
mailto:Magdalena.glogowska@ncbr.gov.pl
mailto:tomasz.mroz@kpk.gov.pl

