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Osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 roku.

Oddzielenie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów.

Utrzymanie zużycia zasobów naturalnych w granicach planetarnych.

Wyznaczanie światowych standardów w zakresie zrównoważonego 
rozwoju produktów.

Tworzenie nowych miejsc pracy w Europie i poza nią.

GOZ i Biogospodarka – motory zielonej transformacji Europy



Nowe, zrównoważone i przyjazne środowisku cykle produkcyjne

Klaster 6 stosuje podejście 
systemowe obejmujące cały 
łańcuch wartości: 
• aspekty technologiczne,
• aspekty biznesowe,
• zarządzanie,
• innowacje społeczne.
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KIERUNEK 3: Gospodarka o obiegu zamkniętym i biogospodarka

Konkurs 2021: Circular economy and bioeconomy sectors

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

Planowany budżet: 125 mln EUR

Planowany termin otwarcia konkursu: 22 czerwca 2021 r.
Planowany termin zakończenia naboru wniosków: 6 października 2021 r.

Dokumenty strategiczne:
• European Green Deal

• Circular Economy Action Plan 

• EU Bioeconomy strategy

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/bioeconomy/bioeconomy-strategy_en


HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-01: Circular Cities and Regions Initiative (CCRI)’s
circular systemic solutions

Typ projektu: Innovation Actions (IA);  
Budżet: €21,5 mln | €5 - 10 mln; 
Współpraca z Circular Cities and Regions Initiative (CCRI);

Cele projektu:
• poprawa obiegu zamkniętego i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w różnych 

sektorach gospodarki (np. baterie i pojazdy, elektronika i ICT, opakowania, tworzywa 
sztuczne, tekstylia, budownictwo, żywność) i naturalnych ekosystemach;

• efektywna waloryzacja zasobów lokalnych w miastach i regionach;
• tworzenie możliwości biznesowych w gospodarce o obiegu zamkniętym;
• realne zaangażowanie obywateli w rozwiązania systemowe o obiegu zamkniętym;
• Wzmocniony transfer wiedzy między miastami/regionami biorącymi udział w projekcie, 

a innymi miastami/regionami UE i krajów stowarzyszonych;
• ułatwione powielanie, skalowalność i widoczność rozwiązań systemowych o obiegu 

zamkniętym i zwielokrotnienie ich korzyści (skala + 3 filary rozwoju);
• rozwiązania GOZ mogą wykorzystywać Nature-Based Solutions;

Pełny opis tematu konkursowego jest dostępny w Programie Pracy 2021-2022 dla 
Klastra 6: Żywność, Biogospodarka, Zasoby Naturalne, Rolnictwo i Środowisko.

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/circular-economy/circular-cities-and-regions-initiative_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf


HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-02: Circular Cities and Regions Initiative’s project
development assistance (CCRI-PDA)

Typ projektu: Coordination and Support Actions (CSA); 
Budżet: €10 mln | €0,4 - 2 mln; 
Współpraca z Circular Cities and Regions Initiative (CCRI);

Cele projektu:
• dostarczanie innowacyjnych schematów finansowania, które są kompletne i gotowe do 

finansowania inwestycji GOZ w skali lokalnej i regionalnej;
• demonstracja innowacyjnych i powtarzalnych rozwiązań finansowania inwestycji, 

dokumentowanie informacji zwrotnych/wpływu od potencjalnych replikatorów;
• zaproponowane schematy mają wspierać budowanie ekspertyz technicznych, 

ekonomicznych i prawnych potrzebnych do opracowania projektu GOZ i prowadzących 
do uruchomienia konkretnych inwestycji;

• docelowo CCRI-PDA będzie jednym z instrumentów Circular Cities and Regions Initiative;
• wsparcie szeregu projektów GOZ i realizacja innowacyjnych schematów finansowania 

na skalę lokalną i regionalną w całej Europie;

Pełny opis tematu konkursowego jest dostępny w Programie Pracy 2021-2022 dla 
Klastra 6: Żywność, Biogospodarka, Zasoby Naturalne, Rolnictwo i Środowisko.

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/circular-economy/circular-cities-and-regions-initiative_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf


HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-03: Innovative solutions to over-packaging and
single-use plastics, and related microplastic pollution

Typ projektu: Innovation Actions (IA);  
Budżet: €18 mln | €5 - 7 mln; 
Oczekuje się, że działania do końca projektu osiągną TRL 6-8;

Cele projektu:
• Demonstracja na dużą skalę i weryfikowanie innowacyjne rozwiązań, które są ilościowo 

istotne i możliwe do powielenia w różnych warunkach gospodarczych, geograficznych 
i społecznych oraz w różnych sektorach poprzez:

• lepsze projektowanie, 
• materiały alternatywne (w tym biodegradowalne i typu bio-based), 
• modele biznesowe promujące ponowne użycie (recykling, upcykling, systemy kaucji),
• inteligentne etykietowanie i sortowanie oparte na czujnikach;

• Znaczna redukcja odpadów opakowaniowych (w tym zbiorczych) i produktów 
jednorazowych z tworzyw sztucznych;

• Znaczące obniżenie kosztów zarządzania dla poszczególnych strumieni odpadów;
• Znaczące ograniczenie uwalniania do środowiska mikrodrobin

plastiku z opakowań i produktów jednorazowego użytku;

Pełny opis tematu konkursowego jest dostępny w Programie Pracy 2021-2022 dla 
Klastra 6: Żywność, Biogospodarka, Zasoby Naturalne, Rolnictwo i Środowisko.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf


HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-04: Increasing the circularity in textiles, plastics
and/or electronics value chains

Typ projektu: Innovation Actions (IA);  
Budżet: €22 mln | €6 - 8 mln; 
Oczekuje się, że działania do końca projektu osiągną TRL 6-8;
Ocena przy użyciu EU Environmental Technology Verification (ETV)

Cele projektu:
• demonstracja i wdrażanie na dużą skalę innowacyjnych rozwiązań zwiększających jakość, 

nietoksyczność i trwałość materiałów wtórnych oraz zwiększenie udziału materiałów 
wtórnych w nowych produktach:

• nowe rozwiązania technologiczne w zakresie gospodarki odpadami,
• recykling, 
• pomiar zawartości surowców po recyklingu;

• wykazane korzyści zaawansowanych rozwiązań cyfrowych w firmach stosujących GOZ;
• zwiększenie wskaźników upcyklingu i recyklingu dla poszczególnych materiałów;
• nowe łańcuchy wartości wykorzystujących surowce z recyklingu lub biomasę;
• zwiększone wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu i upcykling do nowych 

produktów o wyższej wartości;
• zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych;

Pełny opis tematu konkursowego jest dostępny w Programie Pracy 2021-2022 dla 
Klastra 6: Żywność, Biogospodarka, Zasoby Naturalne, Rolnictwo i Środowisko.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf


HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-05: Novel, non-plant biomass feedstocks for
industrial applications

Typ projektu: Innovation Actions (IA);  
Budżet: €12 mln | €6 mln; 
Oczekuje się, że działania do końca projektu osiągną TRL 7;
Wykorzystanie wyników innych projektów, zwłaszcza BBI JU;

Cele projektu:
• skuteczniejsze poszukiwanie i lepsze wykorzystanie różnorodności biologicznej w celu 

generowania weryfikowalnych i bardziej zrównoważonych nowych źródeł biomasy poprzez: 
• lepsze zbieranie/pozyskiwanie i przetwarzanie,
• cenne z komercyjnego punktu widzenia, neutralne dla klimatu i oparte o technologie 

bio-based materiały;

mikroorganizmy – grzyby – owady – glony miksotroficzne

• większa efektywność gospodarowania zasobami w ścieżkach produkcji dzięki 
upcyklingowi i kaskadowemu wykorzystaniu pozostałości biomasy lub strumieni bocznych;

• rzetelna weryfikację zrównoważonego rozwoju za pomocą metod oceny cyklu życia;
• Opracowanie i przetestowanie mechanizmów angażujących wszystkie 

podmioty aktywne w tym sektorze (zwiększanie udziału MŚP);

Pełny opis tematu konkursowego jest dostępny w Programie Pracy 2021-2022 dla 
Klastra 6: Żywność, Biogospodarka, Zasoby Naturalne, Rolnictwo i Środowisko.

https://www.ft.com/

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf


HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-06: Contained biomass solutions for sustainable
and zero-Indirect Land Use Change (ILUC) production systems for high value
applications

Typ projektu: Innovation Actions (IA);  
Budżet: €10 mln | €5 mln; 
Oczekuje się, że działania do końca projektu osiągną TRL 7;

Cele projektu:
• niższe koszty produkcji, większe bezpieczeństwo i dostęp do końcowych, wysokowydajnych, 

specyficznych, wartościowych i neutralnych dla klimatu zastosowań GOZ;
• mniejsze uzależnienie od lądowych systemów produkcyjnych, minimalizujące ryzyko 

pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC)
• nowe rozwiązania techniczne i strategie dla innowacyjnych, wysokowydajnych 

i wysokowartościowych zastosowań, opartych na różnych organizmach biologicznych oraz 
związane z nimi systemy i technologie uprawy;

wielkoskalowe projekty bioreaktorów i powiązane z nimi innowacje np.:
• systemy hydroponiczne,
• platformy do fenotypowania, 
• wolne od patogenów przetwarzanie i wykorzystanie;

Pełny opis tematu konkursowego jest dostępny w Programie Pracy 2021-2022 dla 
Klastra 6: Żywność, Biogospodarka, Zasoby Naturalne, Rolnictwo i Środowisko.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf


HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-07: Microbiomes for bio-based innovation and
environmental applications

Typ projektu: Innovation Actions (IA);  
Budżet: €6 mln | €6 mln; 
Oczekuje się, że działania do końca projektu osiągną TRL 6-7;

Cele projektu:
• opracowanie i zastosowanie zestawu narzędzi i technologii do identyfikacji, 

charakteryzowania i zrównoważonej eksploatacji (w tym aspektów izolacji i hodowli) 
mikrobiomów oraz ich różnorodności genetycznej i metabolicznej istotnej dla sektorów 
bio-based;

• głębsze zrozumienie składu strukturalnego mikrobiomów, ich struktury, funkcji, 
mechanizmów i potencjałów w odniesieniu do innowacji typu bio-based (materiały, 
biochemikalia, produkty i usługi, w tym zastosowania środowiskowe);

• lepsza interdyscyplinarna współpraca w zakresie B+R+I między sektorem akademickim 
i przemysłowym (np. biotechnologia przemysłowa, przemysł spożywczy, przemysł 
farmaceutyczny, ICT) oraz większe zaangażowanie przemysłu i MŚP.

Pełny opis tematu konkursowego jest dostępny w Programie Pracy 2021-2022 dla 
Klastra 6: Żywność, Biogospodarka, Zasoby Naturalne, Rolnictwo i Środowisko.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf


HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-08: Mainstreaming inclusive small-scale 
bio-based solutions in European rural areas

Typ projektu: Coordination and Support Actions (CSA);  
Budżet: €9 mln | €3 mln; 
Wymagane podejście wielopodmiotowe (Multi-Actor Approach);

Cele projektu:
• stworzenie regionalnych platform:

• świadczących usługi wspierające innowacje bio-based na rzecz partnerstw dla wielu 
podmiotów (np. rolników, leśników, klastrów, partnerów społecznych itd.);

• zwiększających świadomość i zrozumienie potencjału i wpływu biogospodarki
wśród interesariuszy;

• wspierających w budowaniu i rozpoznawaniu innowacyjnych modeli biznesowych;
• ułatwienie dostępu do:

• informacji na temat dostępnych regionalnie strumieni biomasy (w tym: odpadów 
i produktów ubocznych);

• informacji rynkowych i technologii;
• wsparcie transferu wiedzy i edukacja;

Pełny opis tematu konkursowego jest dostępny w Programie Pracy 2021-2022 dla 
Klastra 6: Żywność, Biogospodarka, Zasoby Naturalne, Rolnictwo i Środowisko.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf


HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-09: Unlocking the potential of algae for a thriving
European blue bioeconomy

Typ projektu: Innovation Actions (IA);  
Budżet: €18 mln | €9 mln; 
Oczekuje się, że działania do końca projektu osiągną TRL 7;

Cele projektu:
• przedstawienie wykonalnych koncepcji umożliwiających opłacalną uprawę i przetwarzanie 

glonów w bioprodukty o obiegu zamkniętym i/lub usługi środowiskowe 
• np. produkty medyczne, kosmetyki, chemia delikatna i specjalistyczna, remediacja; 

• zwiększenie skali produkcji produktów z glonów i przybliżenie ich do rynku poprzez 
sprostanie kluczowym wyzwaniom, takim jak:

• optymalizacja biologii szczepów oraz mechanizmów regulujących wydajność komórek 
w celu szybkiego wzrostu i wysokiej wydajności produkcji nowych związków;

• zwalczanie szkodników i chorób, 
• standaryzacja produktu i linii produkcyjnych,
• pozbiorcza obróbka i przechowywanie,
• ocena ryzyka ucieczki propagul,
• zapewnienie bezpieczeństwa wybranych technologii;

Pełny opis tematu konkursowego jest dostępny w Programie Pracy 2021-2022 dla 
Klastra 6: Żywność, Biogospodarka, Zasoby Naturalne, Rolnictwo i Środowisko.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf


Dodatkowa szansa - nowe podejście do partnerstw europejskich



Partnerstwo EU na rzecz ekologicznej Europy opartej na obiegu zamkniętym 

 Partnerstwo zinstytucjonalizowane koordynowane przez Bio-based Industries Consortium –
przystąpienie daje wpływ na partnerstwo, nie jest to konieczne do udziału w konkursach.

 CBE zamierza istotnie wpłynąć na rozwój sektora biogospodarki poprzez:
• rozszerzenie zrównoważonego pozyskiwania i przekształcania biomasy 

w bioprodukty [surowiec – proces – bioprodukt],
• skoncentrowanie się na technologiach wykorzystywanych w biorafineriach

o instalacjach wielkoskalowych [proces],
• stosowanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym: wykorzystanie 

odpadów biologicznych z rolnictwa, przemysłu i sektora komunalnego 
[surowiec – proces],

• rozwijanie i wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań bioprzemysłowych
na poziomie regionalnym [market uptake].

https://biconsortium.eu/bio-based-industries-consortium
https://www.bbi.europa.eu/news/commission-gives-green-light-successor-bbi-ju
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