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KLASTER 6 – CELE STRATEGICZNE

Klaster 6

Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i ekosystemów

Bezpieczeństwo 

żywnościowe i żywieniowe 

dla wszystkich

Zrównoważone oraz 

cyrkularne zarządzanie       

i wykorzystanie zasobów 

naturalnych, a także 

zapobieganie i usuwanie 

zanieczyszczeń

Neutralność klimatyczna i adaptacja do zmian klimatu

Modele zarządzania 

umożliwiające 

zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój 

obszarów wiejskich, 

przybrzeżnych, 

podmiejskich i miejskich 

w sposób sprzyjający 

włączeniu społecznemu
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CZY TO DOBRY OBSZAR DO B+R+I W DZIEDZINIE OBSERWACJI ZIEMI?

https://pl.123rf.com/
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OBSERWACJE ZIEMI MOGĄ BYĆ MOTOREM INNOWACJI

rolnictwo precyzyjne

gospodarka leśna

monitoring ekosystemów

system wczesnego ostrzegania 

przed katastrofami naturalnymi
mapowanie geologiczne
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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
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KLASTER 6 – HARMONOGRAM KONKURSOWY NA LATA 2021-2022

SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY

Konkursy 2021

Konkursy 2022

Otwarcie naboru wniosków

22 czerwca 2021 r.
Zamknięcie naboru wniosków

6 października 2021 r.

Otwarcie naboru wniosków

28 października 2021 r.
Zamknięcie naboru wniosków

15 lutego 2022 r. (1st stage)

Zamknięcie naboru wniosków

1/6 września 2022 r. (2nd stage)

Konkursy 2021

7 konkursów
104 tematy 
976 mln EUR

Konkursy 2022

7 konkursów
77 tematów, w tym 
16 dwuetapowych

861,5 mln EUR

Program Pracy HEU Klaster 6 2021-2022: 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

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
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HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-01: Observing and mapping biodiversity and 
ecosystems, with particular focus on coastal and marine ecosystems

Typ projektu: Research and Innovation Actions (RIA);  

Budżet: €14 mln | €4-14 mln; 

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

Wybrane cele projektu nawiązujące do Obserwacji Ziemi:
• lepsze zrozumienie spadku różnorodności biologicznej, jego główne czynniki 

bezpośrednie i ich wzajemne powiązania.

• wykorzystanie zdjęć satelitarnych i dronów do oceny presji na ekosystemy 
słodkowodne, przybrzeżne i morskie,

• nowe platformy i integracja różnych czujników in situ, autonomiczne pojazdy 

bezzałogowe, monitorowanie akustyczne, zastosowania satelitarne,

• wnoszenie wkładu i wykorzystywanie informacji i danych europejskiego programu 

obserwacji Ziemi Copernicus, GEO, GEOSS, programu obserwacji Ziemi Europejskiej 

Agencji Kosmicznej.

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
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HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-13: AU-EU Combatting all forms of malnutrition

Typ projektu: Research and Innovation Actions (RIA);  

Budżet: €11 mln | €11 mln; 

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

Wybrane cele projektu nawiązujące do Obserwacji Ziemi:
• bezpieczeństwo żywnościowe i wdrażanie sprawiedliwych, zdrowych i przyjaznych dla 

środowiska systemów żywnościowych

• wnoszenie wkładu i wykorzystywanie informacji i danych europejskiego programu 

obserwacji Ziemi Copernicus, GEO, GEOSS, programu obserwacji Ziemi Europejskiej Agencji 
Kosmicznej.

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-14: African food cities

Typ projektu: Research and Innovation Actions (RIA);  

Budżet: €12 mln | €6 mln; 

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
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HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-06-two-stage: Harnessing the digital revolution 

in the forest-based sector

Typ projektu: Innovation Actions (IA);  

Budżet: €15 mln | €6-8 mln; 

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

Wybrane cele projektu nawiązujące do Obserwacji Ziemi:
• wdrażanie innowacji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 

w leśnictwie w celu optymalizacji produktywności oraz świadczenia usług 

ekosystemowych,

• synergiczne wykorzystanie technologii geoprzestrzennych, statystycznych i modelowania 

wraz z technologiami ICT korzystającymi z danych z powietrza i satelity,

• zastosowanie innowacyjnych podejść w łańcuchu wartości opartego na lasach poprzez 

dokładniejsze metodologie śledzenia zasobów leśnych.

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
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HORIZON-CL6-2022-ZEROPOLLUTION-01-01: Preventing groundwater contamination and 

protecting its quality against harmful impacts of global and climate change

Typ projektu: Research and Innovation Actions (RIA);  

Budżet: €4 mln | €2 mln; 

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

HORIZON-CL6-2022-ZEROPOLLUTION-01-02: Piloting innovative governance solutions to limit nitrogen 

and phosphorus emissions at the interface of rural/coastal and urban/industrial environments

Typ projektu: Innovation Actions (IA);  

Budżet: €12 mln | €6 mln; 

HORIZON-CL6-2022-ZEROPOLLUTION-01-03: EU-China international cooperation 

on nature-based solutions for nutrient management in agriculture

Typ projektu: Innovation Actions (IA);  

Budżet: €12 mln | €6 mln; 

Wybrane cele projektów nawiązujące do Obserwacji Ziemi:
• innowacyjne strategie monitorowania, w tym zaawansowane czujniki, 

znaczniki i metody analityczne, a także integruj narzędzia/platformy 

informatyczne i zaawansowane modelowanie, w tym geofizyczne.

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
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HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01-02: Understanding the oceanic carbon cycle

Typ projektu: Research and Innovation Actions (RIA);  

Budżet: €15 mln | €15 mln; 

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

HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01-05: Forestry - European observatory of climate change 

impacts and demonstration network of climate smart restoration pilots

Typ projektu: Research and Innovation Actions (RIA);  

Budżet: €15 mln | €15 mln; 

Wybrane cele projektu nawiązujące do Obserwacji Ziemi:
• Połączenie nowoczesnych narzędzi monitoringu (teledetekcja) 

i tradycyjnych podejść (miejsca demonstracyjne) w lasach Europy.

Wybrane cele projektu nawiązujące do Obserwacji Ziemi:
• Monitoring i integracja danych z różnych inicjatyw z zakresu obserwacji oceanów,

• Nowe dane powinny być zgodne z zasadami INSPIRE i być dostępne za pośrednictwem 

repozytoriów otwartego dostępu KE (Copernicus, GEOSS i EMODnet).

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
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HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-01-two-stage: Smart solutions for smart 
rural communities: empowering rural communities and smart villages to 

innovate for societal change

Typ projektu: Innovation Actions (IA);  

Budżet: €14 mln | €7 mln; 

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

Wybrane cele projektu nawiązujące do Obserwacji Ziemi:

• powiększony zestaw inteligentnych rozwiązań dla społeczności wiejskich 
(usługi społeczne, zdrowie, energia, mobilność, przystosowanie się do zmiany klimatu 

i łagodzenie jej skutków, różnorodność biologiczna  i zarządzanie ekosystemami itd.),

• wnoszenie wkładu i wykorzystywanie informacji i danych europejskiego programu 

obserwacji Ziemi Copernicus, GEO, GEOSS, programu obserwacji Ziemi Europejskiej 
Agencji Kosmicznej.

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
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HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-11: Upscaling (real-time) sensor data for 

EU-wide monitoring of production and agri-environmental conditions

Typ projektu: Research and Innovation Actions (RIA); 

Budżet: €15 mln | €5-7,5 mln; 

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

Wybrane cele projektu nawiązujące do Obserwacji Ziemi:
• Wzmocnienie zdolności monitorowania rolnośrodowiskowego (klimatycznego),

w szczególności warunków glebowych i upraw,

• wdrażanie i wykorzystywanie danych z obserwacji środowiska,

• rozwój innowacyjnych podejść do wykorzystania danych zebranych za pomocą 

czujników jako danych wejściowych do zastosowania technologii danych,

• rozwój podejść do analizy danych w czasie rzeczywistym poprzez przetwarzanie 

rozproszone (edge computing) powiązane z odpowiednią analityką (w tym AI) 

w połączeniu z np. danymi z obserwacji Ziemi.

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
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Partnerstwa Europejskie HEU Klaster 6
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KLASTER 6 – PARTNERSTWO EUROPEJSKIE BLUE ECONOMY

Planowany start: 2021/2022

Planowany typ: COFUND (współfinansowane)

Główne zadania Partnerstwa to:

• wsparcie technologii cyfrowych, obserwacji Ziemi, gospodarki o obiegu zamkniętym, 

zarządzania opartego na ekosystemie i OZE. 

• wsparcie dostosowania regionalnych, krajowych i europejskich programów badań 
i innowacji w zakresie basenów morskich.

Więcej: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-

opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-

partnerships-horizon-europe/candidates-food-security_en

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe/candidates-food-security_en
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KLASTER 6 – PARTNERSTWO EUROPEJSKIE AGRICULTURE OF DATA

Planowany start: 2023/2024

Planowany typ: COFUND (współfinansowane)

Główne zadania Partnerstwa to:

• generowanie unijnych zbiorów danych i informacji poprzez łączenie zbiorów danych 

geoprzestrzennych i danych z obserwacji Ziemi,
• wykorzystywanie technologii danych w celu zapewnienia rozwiązań dla sektora rolnego, 

pozwalających na bardziej wydajną, przyjazną dla środowiska i rentowną produkcję,

• wzmocnienie możliwości monitorowania w różnych sektorach i dziedzinach polityk UE.

Więcej: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-

opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-

partnerships-horizon-europe/candidates-food-security_en

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe/candidates-food-security_en
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