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Wizja działań dla Europy
Strategiczne kierunki zmian



WIZJA DZIAŁAŃ DLA EUROPY
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EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD – ODPOWIEDŹ EUROPY NA POTRZEBĘ ZMIAN
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Całkowita neutralność klimatyczna Europy od 2050 roku



PR HORYZONT EUROPA – MOTOR ZIELONEJ TRANSFORMACJI
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Oprócz Europejskiego Zielonego Ładu, inne strategiczne dokumenty dla Klastera 6 to m.in.:

(1) Strategia UE na rzecz różnorodności biologicznej 2030, (2) Strategia od pola do stołu.



(1) Strategia UE na rzecz różnorodności biologicznej 2030 - CELE
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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;

https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
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(1) Strategia UE na rzecz różnorodności biologicznej 2030 - DZIAŁANIA

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.

https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
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(2) Strategia „Od pola do stołu” - CELE

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;

https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
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(2) Strategia „Od pola do stołu” – KIERUNEK ZMIAN

3 filary zrównoważonego rozwoju Europy

SPOŁECZNY ŚRODOWISKOWY EKONOMICZNY

https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
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POZOSTAŁE DOKUMENTY STRATEGICZNE

• Circular Economy Action Plan

• Bioeconomy Strategy

• Europejski Pakt na rzecz Klimatu

• Zero pollution action plan

• EU industrial policy strategy

• EU Rural Action Plan 2019-2024

https://www.123rf.com/photo_29515611

https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/bioeconomy/bioeconomy-strategy_en
https://europa.eu/climate-pact/index_pl
https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_pl
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
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Klaster 6
Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, 

rolnictwo i środowisko
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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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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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• 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; GOZ

Kierunek 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

KLASTER 6: Zakresy tematyczne i obszary działań (areas of intervention)
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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.
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KLASTER 6 – TYPY PROJEKTÓW I MOŻLIWOŚCI DZIAŁAŃ

Research and 

innovation 

actions (RIA)

Innovation 

actions (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.

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).
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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


Projekty typu „Multi-Actor” w programie HE 
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Czym wyróżniają się projekty typu „Multi-Actor”?

19

Takie projekty wymagają:

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 art).



Sprzężenie zwrotne pomiędzy interesariuszami
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Podstawą działania jest: interaktywny model innowacji (Interactive innovation model);

Producent 
(np. rolnik)

Doradcy

Naukowcy
Biznes        

i przemysł

Inne 
podmioty GRUPA

OPERACYJNA



Skuteczny transfer wiedzy = szybciej w praktyce
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Zadania strategiczne:

1) Zamknąć lukę pomiędzy nauką a odbiorcą końcowym;

2) Poprawić wymianę wiedzy i know-how pomiędzy podmiotami;



Projekty Multi-Actor z udziałem społeczności rolniczej
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W ramach działań komunikacyjnych, 

projekty „Multi-Actor” przygotowują 

krótkie „practice abstracts” 

(praktyczne zalecenia), które 

ułatwiają dzielenie się 

wynikami/rozwiązaniami z tymi, którzy 

je zastosują (rolnicy, leśnicy, doradcy).

Practice abstracts powinny być:

 krótkie i zwięzłe informacje, które 

można zastosować w praktyce 

natychmiast;

 informacjami, których rolnicy / 

leśnicy naprawdę potrzebują;

 zrozumiałe dla odbiorcy (język);
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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

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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Partnerstwa Europejskie i Misje
Nowe instrumenty PR Horyzont Europa
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KLASTER 6 – OSIEM PARTNERSTW EUROPEJSKICH

Biogospodarka

Circular Bio-based Europe (CBE) –
zrównoważone pozyskiwanie i przekształcanie 

biomasy w bioprodukty, biorfinerie, GOZ, 

utylizacja odpadów biologicznych.

Blue Economy – czysta planeta, GOZ, 

technologie cyfrowe, obserwacje, OZE, 

zarządzanie oparte na ekosystemach.

Rescuing Biodiversity – zachowanie i ochrona 

różnorodności biologicznej w skali 

międzynarodowej, regionalnej i lokalnej.

Water4All – zmniejszenie stresu wodnego, 

ochrona zasobów wodnych i ekosystemów, 

odporność, złagodzenie i dostosowanie 

systemów wodnych do globalnych zmian.

Środowisko

Food System – całościowa transformacja 

systemu żywnościowego UE, zrównoważone 

systemy żywnościowe, bezpieczeństwo, 

odżywianie, obieg zamknięty

Bezpieczeństwo żywnościowe

Agroecology – transformacja w kierunku 

agroekologii, wsparcie rolników, sieciowanie, 

żywe laboratoria, infrastruktury badawcze

Agriculture of Data – obserwacja Ziemi, 

wsparcie zrównoważonego rolnictwa, zbiory 

danych geoprzestrzennych, technologie 

cyfrowe, monitoring

Animal Health (PAH) – choroby zakaźne, 

dobrostan, ochrona zdrowia, utrzymanie 

produkcji, zwalczanie AMR

Planowany start 2021/2022
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A Soil Deal for Europe: 100 living labs and lighthouses to lead the transition 
towards healthy soils by 2030
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1. Redukcja Pustynnienia

2. Zabezpieczenie zasobów węgla 

organicznego w glebie

3. Zatrzymaj zasklepianie gleby i 

większe wykorzystanie gleb 

miejskich

4. Redukcja zanieczyszczenia i 

odbudowa gleb

8. Poprawa umiejętności 

korzystania z gleby w 

społeczeństwie

7. Redukcja globalnego śladu  UE 

na ziemi

6. Poprawa struktury gleby w celu 

zwiększenia różnorodności 

biologicznej gleby 

5. Zapobieganie erozji



Webinaria o Misjach w HE
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13 stycznia 2022r. 

„Przekształćmy nasze problemy w nowe możliwości

– oferta konkursowa misji w HE”

Rejestracja 

Organizator:  NCBR

18-19 stycznia 2022r.

LINK do Spotkania

Organizator: KE

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/przeksztalcmy-nasze-problemy-w-nowe-mozliwosci-oferta-konkursowa-misji-w-he
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en


TERMIN Naboru do  MISJA GLEBA
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Data otwarcia naboru: 22 grudnia 2021

Data zamknięcia naboru: 24 marca 2022r.

Więcej informacji i opis tematów na FUNDING and TENDER PORTAL

Mission Soil Deal for Europe webpage - http://ec.europa.eu/mission-soil

EU mission Soil Deal for Europe – Implementation Plan https://ec.europa.eu/info/files/eu-mission-soil-

deal-europe-implementation-plan_en

Press release – missions launch: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4747

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

opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe_en

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-soil-02-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-MISS-2021;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/files/eu-mission-soil-deal-europe-implementation-plan_en
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ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa

ncbr.gov.pl

Zespół HEU Klaster 6:

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