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NOWE PODEJŚCIE DO PARTNERSTW EUROPEJSKICH
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PRZEGLĄD 49 KANDYDATÓW NA PARTNERSTWA EUROPEJSKIE

Zinstytucjonalizowane

Współprogramowane

Współfinansowane

EIT KIC

Legenda: 
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Gospodarka, 

która pracuje 

na rzecz ludzi

Europa na 

miarę ery

cyfrowej

Silniejsza 

pozycja Europy

na świecie

Europejski 

Zielony Ład

Klaster 6: Żywność, biogosodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko

Neutralność klimatyczna i adaptacja do zmian klimatu

Zachowanie i odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemów

Zrównoważone i cyrkularne zarządzanie zasobami naturalnymi; Biogospodarka

Bezpieczeństwo żywnościowe i żywieniowe; zrównoważone systemy żywnościowe

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, przybrzeżnych i miejskich

Obserwacje środowiskowe

Ekosystemy innowacji UE

KLASTER 6 – CELE PARTNERSTW EUROPEJSKICH
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Partnerstwa planowane 

na lata 2021/2022
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Środowisko

EUROPEAN PARTNERSHIP RESCUING BIODIVERSITY TO SAFEGUARD 
LIFE ON EARTH – BIODIVERSA+

Partnerstwo już działa, pierwszy konkurs został ogłoszony!
Typ: współfinansowane

“Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea”

• THEME 1 – Knowledge for identifying priority conservation areas, establishing effective and resilient 

ecological networks, enhancing species-based protection and preserving genetic diversity.

• THEME 2 – Multiple benefits and costs of biodiversity and ecosystem protection: synergies & trade-offs.

• THEME 3 – Effective management and equitable governance to deliver bold conservation outcome.

Zakończenie naboru wstępnych wniosków (pre-proposal): 30 listopada 2021, 15:00 CET
Szczegóły: https://www.biodiversa.org/1772

Nabór: https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-biodiversa-plus/ogloszenie2021

https://www.biodiversa.org/1772
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-biodiversa-plus/ogloszenie2021


EUROPEAN PARTNERSHIP FOR A CLIMATE NEUTRAL, SUSTAINABLE AND 
PRODUCTIVE BLUE ECONOMY
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Planowany start: druga połowa 2022 r.

Typ: współfinansowane

Główne wyzwania Partnerstwa:
• wsparcie dla następujących aspektów niebieskiej ekonomii:

• technologie cyfrowe,

• obserwacja i monitoring,
• gospodarka o obiegu zamkniętym,

• zarządzanie oparte na ekosystemie,

• energia odnawialna.

• dopasowanie i synchronizacja działań tematycznych w ramach 
regionalnych, krajowych i europejskich programów badań i innowacji.

Środowisko
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EUROPEAN PARTNERSHIP WATER SECURITY FOR THE PLANET (WATER4ALL)

Planowany start: druga połowa 2022 r.

Typ: współfinansowane

Główne wyzwania Partnerstwa:
• przyspieszenie przemian systemowych w całym obszarze badań wody;

• do 2030 r. istotnie przyczynić się do osiągnięcia:

• zmniejszenie stresu wodnego w Europie i na świecie,
• zwiększona ochrona zasobów wodnych i ekosystemów

• zwiększona odporność, łagodzenie i adaptacja systemów wodnych do zmian 

globalnych.

Środowisko



 Kontynuator Bio-Based Industries Joint Undertaking.

 Koordynowane przez Bio-based Industries Consortium (BIC) – można przystąpić, aby mieć 

wpływ na kształt partnerstwa, ale nie jest to konieczne do udziału w konkursach.

 Cele strategiczne:
• rozszerzenie zrównoważonego pozyskiwania i przekształcania biomasy w bioprodukty,

• koncentracja na technologiach wykorzystywanych w biorafineriach wielkoskalowych,

• stosowanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym: wykorzystanie odpadów 

biologicznych z rolnictwa, przemysłu i sektora komunalnego, 

• rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w regionach.
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EUROPEAN PARTNERSHIP FOR A CIRCULAR BIO-BASED EUROPE

Partnerstwo już działa, informacje o pierwszym konkursie: koniec 2021 r.

Typ: Zinstytucjonalizowane (Partnerstwo Publiczno-Prywatne)
Biogospodarka

https://www.bbi.europa.eu/
https://biconsortium.eu/bio-based-industries-consortium
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Partnerstwa planowane 

na lata 2023/2024
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EUROPEAN PARTNERSHIP FOR ANIMAL HEALTH AND WELFARE

Planowany start: 2023/2024

Typ: współfinansowane

Główne wyzwania Partnerstwa:
• zapobieganie, wykrywanie i reagowanie na priorytetowe choroby zakaźne zwierząt,

• zwalczanie oporność na antybiotyki (AMR),
• poprawa dobrostanu zwierząt.

Bezpieczeństwo 

żywnościowe
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EUROPEAN PARTNERSHIP ACCELERATING FARMING SYSTEMS TRANSITION: 
AGROECOLOGY LIVING LABS AND RESEARCH INFRASTRUCTURES

Planowany start: 2023/2024

Typ: współfinansowane

Główne wyzwania Partnerstwa:
• budowanie i wspieranie sieci żywych laboratoriów (Living Labs) i infrastruktur badawczych,
• zapewnienie przestrzeni do długoterminowych i specyficznych dla danego miejsca 

eksperymentów angażujących wszystkie zainteresowane podmioty,

• wypracowanie i dostarczenie rolnikom gotowych praktyk agroekologicznych.

Bezpieczeństwo 

żywnościowe
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EUROPEAN PARTNERSHIP AGRICULTURE OF DATA

Planowany start: 2023/2024

Typ: współfinansowane

Główne wyzwania Partnerstwa:
• 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.

Bezpieczeństwo 

żywnościowe
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EUROPEAN PARTNERSHIP FOR SAFE AND SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS

Planowany start: 2023/2024

Typ: współfinansowane

The main challenges of the Partnership are:
• zapewnienie nadrzędnej platformy i przyspieszenie procesów wsparcia niezbędnych do 

przejście na zrównoważone systemy żywnościowe poprzez:

• wspieranie wyrównania działań na różnych poziomach,

• pobudzenie inwestycji,

• zwiększenie znaczenia społecznego, wpływu i widoczności.

Bezpieczeństwo 

żywnościowe
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PRZYDATNE ŹRÓDŁA INFORMACJI

1. Cluster 6 European partnerships webpage na stronie europa.eu:

 Opublikowane propozycje partnerstw

 Raporty na temat spójności i synergii

 Infografiki

2. www.era-learn.eu (baza danych z informacjami o inicjatywach partnerskich):

 duża różnorodność szczegółowych informacji na temat zarządzania finansami partnerstw 
europejskich, wytyczne dotyczące rozwoju, agendy strategiczne itp.

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
http://www.era-learn.eu/


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

ncbr.gov.pl

Zespół HEU Klaster 6:

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

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

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