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Europejski Zielony Ład – odpowiedź Europy na potrzebę zmian

Całkowita neutralność klimatyczna Europy od 2050 roku
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PR Horyzont Europa – motor zmian B+R+I

Oprócz Europejskiego Zielonego Ładu, strategiczne dokumenty dla Klastera 6 to: (1) EU Biodiversity

Strategy 2030, (2) Farm to Fork Strategy oraz (3) CE Action Plan and Bioeconomy Strategy. 



4

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

Budżet:

9 mld EUR Projekty 

typu:
RIA, IA, CSA

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

 Od 2022 Plan Równości Płci / Gender Equality Plan 

KLASTER 6: Kto może uczestniczyć?
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Research and 

innovation 

action (RIA)

Innovation 

action (IA)

Coordination 

and support 

actions (CSA)

Działania mające na celu zdobycie nowej wiedzy lub zbadanie 

wykonalności nowej lub ulepszonej technologii, produktu, 

procesu, usługi lub rozwiązania. Dofinansowanie 100%.

Działania mające na celu stworzenie ustaleń realizacyjnych 

oraz nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług 

(prototypy, skalowanie, demonstracje, pilotaże).

Dofinansowanie 70% (profit) lub 100% (non-profit).

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). Dofinansowanie 100%.

KLASTER 6: Typy projektów – możliwości działań
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EXCELLENCE

doskonałość

IMAPCT

wpływ/oddziaływanie

QUALITY AND EFFICIENCY 

OF THE IMPLEMENTATION 

realizacja

Limit stron we wniosku:

RIA i IA limit stron dla całego wniosku: 

konkursy jednoetapowe 45 stron

konkursy dwuetapowe

I etap – 10 stron

II etap – 45 stron

CSA limit stron dla całego wniosku:

30 stron

KLASTER 6: Kryteria ocen i limit stron

Trzy podstawowe kryteria oceny:
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1) Wyznaczenia konkretnych celów w oparciu o problemy użytkownika końcowego;

2) Konsorcjum projektu składającego się z podmiotów z uzupełniającymi się wzajemnie rodzajami 

wiedzy (praktyczna, naukowa i biznesowa); 

3) Jasnej roli i odpowiedzialności poszczególnych podmiotów (w planie pracy projektu);

4) Aktywnej wymiany wiedzy i kooperacji;

5) Skoncentrowania się na najpilniejszych potrzebach sektorów produkcji rolnej lub leśnej, lub na 
najważniejszych kwestiach międzysektorowych;

6) Dostarczenia kompleksowego przeglądu literatury/wiedzy (state of the art).

KLASTER 6: Projekty typu „Multi-Actor”. Czym wyróżniają się? (1/2)
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Zadania strategiczne:

1) Zamknąć lukę pomiędzy nauką a odbiorcą końcowym;

2) Poprawić wymianę wiedzy i know-how pomiędzy 

podmiotami;

Skuteczny transfer wiedzy = szybciej w praktyce

KLASTER 6: Projekty typu „Multi-Actor”. Czym wyróżniają się? (2/2)
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Oficjalna strona internetowa EIP-AGRI: http://ec.europa.eu/eip/agriculture/

EIP-AGRI Service Point: https://www.linkedin.com/company/eip-agri-service-point

KLASTER 6: Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji w rolnictwie (EIP-AGRI)

http://ec.europa.eu/eip/agriculture/
https://www.linkedin.com/company/eip-agri-service-point
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https://he-2022-cluster6.b2match.io/

Rejestracja Otwarta

KLASTER 6: Jak zacząć? Dzień Informacyjny + Poszukiwanie Partnerów)



PAŹDZIERNIK Marzec WRZESIEŃ

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
11 konkursów

77 tematów, w tym 
16 dwuetapowych

861,5 mln EUR

LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY

KLASTER 6: Konkursy na lata 2021-2022



NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
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Tel: +48 502572902
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