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AGENDA 2030 - CIELE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-2-zero-hunger.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-14-life-below-water.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-15-life-on-land.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html


POLITIKY A STRATÉGIE

Stratégia biodiverzity EÚ do 2030
Akčný plán pre obehové hospodárstvo
Stratégie biohospodárstva
Stratégia lesného hospodárstva
Stratégia modrého rastu 
Priemyselná stratégia
Stratégia pre udržateľnosť chemikálií 
Stratégia pre plasty, Klimatickej politiky EÚ. 
...



DESTINÁCIE

D1 Biodiverzita a ekosystémové služby

D2 Poctivé, zdravé a environmentálne-priateľské potravinové systémy od prvovýroby po spotrebu

D3 Obehové hospodárstvo a odvetvia biohospodárstva

D4 Čisté životné prostredie bez znečistenia

D5 Pôda, oceány a voda na ochranu klímy

D6 Odolné, inkluzívne, zdravé a ekologické vidiecke, pobrežné a mestské komunity

D7 Inovatívne riadenie, pozorovania životného prostredia a digitálne riešenia na podporu Zelenej dohody



INDIKATÍVNY ROZPOČET 2021-2022

Destinácia výzvy témy % tém rozp % rozp

D1 Biodiversity and ecosystem services 3 35 19,3 375 20,8

D2 Fair, healthy and environmentally-friendly food
systems from primary production to consumption

3 41 22,7 404 22,5

D3 Circular economy and bioeconomy sectors 3 22 12,2 230 12,8

D4 Clean environment and zero pollution 2 14 7,7 116 6,5

D5 Land, oceans and water for climate action 2 15 8,2 193 10,7

D6 Resilient, inclusive, healthy and green rural,
coastal and urban communities

3 13 7,2 127 7,1

D7 Innovative governance, environ. observations and 
digital solutions in support of the Green Deal 

3 41 22,7 353 19,6

SPOLU 181 100 1798 100



Biodiversity & ecosystem services
Biodiverzita a ekosystémové služby



KONTEXT

Prvá kľúčová strategická orientácia – Ochrana a obnova ekosystémov a biodiverzity 
a udržateľné manažovanie prírodných zdrojov na zemi a na mori a dosiahnutie 
klimatickej neutrality a adaptácie na zmenu klímy.

Cieľ Stratégie biodiverzity pre 2030 je dostať biodiverzitu v Európe na cestu obnovy 
- pre ľudí, klímu a planétu

Vízia Zelenej dohody  „nespôsobovať škodu“ vyžaduje, aby všetky politiky boli 
priateľskejšie k biodiverzite. Udržateľné využívanie ekosystémov bude podporovať 
post-pandemickú obnovu. 

EÚ prevezme vedúcu úlohu pri negociáciách o medzinárodnej biodiverzite

Členské štáty vytvoria celoeurópske partnerstvo pre Biodiverzitu.

Prepojenie na Misie: Oceány, Pôda, Adaptácia na zmenu klímy, Mestá.



DOPADY

Biodiverzita je späť na ceste obnovy a ekosystémy a ich služby sú chránené sa 
udržateľne obnovené na zemi, vnútrozemských vodách a na mori vďaka lepšiemu 
poznaniu a inovácii - vrátane
Pochopenie a riešenie priamych príčin straty biodiverzity

Integrácia biodiverzity a prírodného kapitálu do verejných a podnikateľských 
rozhodovacích procesov na všetkých úrovniach

Európa buduje konkurenčnú udržateľnosť a zaoberá sa klimatickou zmenou a 
prírodnými katastrofami a využíva riešení na prírodnej báze 

Vzájomné prepojenia medzi biodiverzitou, zdravím, potravinami, pôdou, vodou a 
klímou sú lepšie známe

Postupy v poľnohospodárstve a lesníctve podporujú biodiverzitu a poskytovanie 
ďalších ekosystémových služieb

Prístupy k umožneniu transformačných zmien v spoločnosti pre obnovu biodiverzity a 
ekosystémov sú identifikované, testované a implementované



TÉMY



Fair, healthy and environmentally-
friendly food systems from primary 
production to consumption
Zodpovedné, zdravé a environmentálne prijateľné potravinové systémy od 
prvovýroby po spotrebu



KONTEXT

Stratégia Z farmy na stôl , ktorá je v centre Zelenej dohody a je kľúčom k 
naplneniu Cieľov udržateľného rozvoja je zameraná na podporu transformácie 
na férové, zdravé a environmentálne-priateľské a odolné potravinové systémy.

V&I sú kľúčové faktory riadiace a akcelerujúce transformáciu pokrokovými 
poznatkami, budovaním kapacít a rôznymi inovatívnymi technologickými i 
netechnologickými systémovými riešeniami, ktoré urýchľujú progres k cieľom 
stratégie Z farmy na stôl.

Odomknutie potenciálu V&I a maximalizácia dopadov, prístup viacerých aktérov
zapájajúce primárnych producentov, potravinové podniky, spotrebiteľov a ďalších 
aktérov budú podporovať s cieľom spoločnej tvorby inovatívnych systémových 
riešení na podporu udržateľných cieľov potravinových systémov. Okrem toho 
synergie medzi ďalšími EÚ financovanými iniciatívami, napr. možno podporiť KIC 
Európskeho inovačného inštitútu.



DOPADY

Akcelerovať transformáciu potravinových systémov a prinášať viaceré výhody pre 
klímu (zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu), udržateľnosť životného prostredia, 
zdravie a výživu, sociálnu rovnosť a prosperujúce komunity a podniky.

Umožniť udržateľné poľnohospodárstvo, ktoré znižuje používanie pesticídov a 
antimikrobiálnych látok a ich riziko, minimalizuje znečistenie hnojivami živinami, zlepšuje 
dobré životné podmienky zvierat, znižuje tlak na ekosystémy a širokú škálu služieb, ako aj 
spravuje prírodné zdroje udržateľným spôsobom a zároveň udržiava výrobu na 
primeranej úrovni.

Umožniť udržateľný rybolov a akvakultúru, ktoré zvýšia produkciu a zároveň výrazne 
znížia tlak na životné prostredie a diverzifikujú produkty z morských potravín; zvyšovanie 
informovanosti občanov a dôvery v morské potraviny zodpovedné za a udržateľnú 
spotrebu; minimalizáciu odpadu zo systému výroby morských potravín.



DOPADY

Zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť výrobkov a zvýšiť transparentnosť, vysledovateľnosť a 
zodpovednosť v rámci potravinových systémov a poskytnúť ľahko zrozumiteľné 
odporúčanie pre všetkých spotrebiteľov a zároveň podrobné informácie o všetkých 
aspektoch udržateľnosti potravín pre zainteresované občanov

Podporovať udržateľnú spotrebu potravín a prechod na udržateľnú zdravú výživu 
zlepšovaním potravinového prostredia, zabezpečením dostupnosti zdravých a 
udržateľných potravín pre všetkých, zvyšovaním vedomostí a povedomia o relevantnosti 
a využití zdravých a udržateľných potravín



TÉMY



Circular economy and bioeconomy 
sectors
Obehové hospodárstvo a odvetvia biohospodárstva



KONTEXT

Táto destinácia a jej témy sa zameriavajú na klimaticky neutrálnu transformáciu 
obehového hospodárstva a biohospodárstva, ktoré zahŕňa bezpečné integrované 
obehové riešenia na územnej a sektorovej úrovni.

Zameranie sa na ciele obehovosti s menším objemom odpadov, vyššou hodnotou 
predĺžením životnosti a zachovaním hodnoty produktov a materiálov.

Lokálne a regionálne zameranie je postačujúcu pre udržateľné, regeneračné a 
inkluzívne obehové hospodárstvo a biohospodárstvo rozhodujúce.

Inovácie na založené na biologických materiáloch položia základy pre transformáciu.

Multifunkčné a udržateľné obhospodarovanie a využívanie európskych lesov, ako aj 
dreva a drevnej biomasy je rozhodujúce.

Vodné biologické zdroje a modrá biotechnológia sú rozhodujúce pre dosiahnutie 
ambícií Zelenej dohody o "modrej ekonomike".



DOPADY

Regionálna, vidiecka, miestna/mestská a spotrebiteľská transformácia na 
udržateľné, regeneračné, inkluzívne a spravodlivé obehové hospodárstvo a 
biohospodárstvo vo všetkých regiónoch Európy na základe lepšieho poznania a 
pochopenia vedy.

Udržateľnosť, konkurencieschopnosť a nezávislosť európskeho priemyslu od zdrojov 
znížením využívania primárnych neobnoviteľných surovín a znížením emisií 
skleníkových plynov a ďalších negatívnych environmentálnych stôp.

Lepšie výhody pre spotrebiteľov a občanov, a to aj vo vidieckom prostredí, 
vytvorením obehových a biologických systémov založených na udržateľnosti, 
súdržnosti, zdraví a bezpečnosti; dosiahnutie výrazne vyššej úrovne zapojenia 
všetkých aktérov.



DOPADY

Multifunkčnosť a hospodárenie s lesmi v Európe založené na troch pilieroch 
udržateľnosti (hospodárskej, environmentálnej a sociálnej).

Väčší potenciál morských a sladkovodných biologických zdrojov a modrej 
biotechnológie na poskytovanie ekologickejších (klimaticky neutrálneho obehového) 
priemyselných výrobkov a procesov a na pomoc pri charakterizovaní, monitorovaní a 
udržiavaní zdravia



TÉMY



Clean environment and zero pollution
Čisté životné prostredie a žiadne znečistenie



KONTEXT

Antropogénne znečistenie má niekoľko dopadov na zemské ekosystémy a 
výrazne ovplyvňujú planetárne ekosystémy nevyhnutné pre ľudský život.

S prvým pracovným balíkom, táto destinácia rieši znečistenie pitnej a morskej 
vody, znečistenie živinami (N/P) a environmentálnu výkonnosť procesov s 
ohľadom na elimináciu znečisťujúcich látok, obnovu biodiverzity a ekosystémov, 
vyváženie toku živín a akcelerácia transformácii od hospodárstva založeného na 
fosílnych zdrojov na zdrojovo efektívne obehové, modré hospodárstvo a 
biohospodárstvo s nulovým znečistením.

Predpokladané opatrenia prispejú k iniciatívam EGD - Ambícia nulového 
znečistenia, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia biodiverzity EÚ, Agenda 2030 
pre udržateľný rozvoj a jej príslušné ciele.



DOPADY

Lepšie pochopenie difúznych a bodových zdrojov znečistenia vody v celosvetovom 
kontexte a kontexte meniacej sa klímy, umožňujúce nové riešenia na ochranu 
vodných tokov, akvatických ekosystémov a funkcionality pôdy a ďalšie zvyšovanie 
kvality vody a jej manažmentu pre bezpečné ľudské a ekologické využívanie, pri 
posilňovaní postavenia Európy a jej role na celosvetovej vodnej scéne.

Dobre vyrovnané toky N/P v rámci bezpečných ekologických hraníc na európskej, 
regionálnej a miestnej scale, contribute k obnove ekosystémov.

Čisté, neznečistené európske moria ako výsledok úspešného správania, sociálno-
ekonomickej, demografickej, riadiacej a zelenomodrej transformácie.

Obehové systémy na biologickej báze otáčajúce zmenu klímy, obnovujúce 
biodiverzitu a ochraňujúce vzduch, vodu a kvalitu pôdy v dodávateľskom reťazci 
biologických surovín a priemyselných hodnotových reťazcoch.

Inovatívne biotechnológie vytvárajúce biologické riešenia s nulovým znečistením.



TÉMY



Land, oceans and water for climate 
actions
Pôda, oceány a voda na ochranu klímy



KONTEXT

Ochrana a zlepšenie prírodných záchytov uhlíka na Zemi ako sú pôdy a plodiny, lesy, obhospodarované 
pozemky, mokrade a oceány sú rozhodujúce pre dosiahnutie klimatických cieľov EÚ rozhodujúce.

Redukcia emisií skleníkových plynov a zvýšenie záchytov uhlíka v prvovýrobe a prírodné systémy sú 
kľúčovými prvkami Európskej zelenej dohody. Tu má poľnohospodárstvo aj lesníctvo významnú rolu pri 
redukcii a zmierňovaní emisií skleníkových plynov a to enhance carbon sinks.

Európska zelená dohody vyžaduje starostlivé preskúmanie kompromisov a synergií medzi cieľmi 
udržateľnosti, vrátane ochrany zdravia, potravinovej a výživovej bezpečnosti, ekosystémových služieb a 
ochranu biodiverzity na zemi i na mori. 

Zdroje pitnej vody sú stále pod väčším stresom ako následok nadmerného používania a klimatickej zmeny 
s rozsiahlymi následkami pre ľudské spoločenstvá a ekosystémy. Je preto nevyhnutné definovať bezpečný 
operačný priestor z hľadiska množstva vody a dostupnosti, zníženia zraniteľnosti pri zmene našej 
adaptívnej kapacity.

Zvyšuje sa politické povedomie významu oceánskych a polárnych regiónov ako neoddeliteľnej časti 
klimatického systému Zeme a potreby zaistiť integritu a odolnosť týchto ekosystémov.



DOPADY

Lepšie pochopenie a zvyšovanie potenciálu ekosystémov zmierňovať dopady klimatickej zmeny;

Pochopenie vedeckých poznatkov  na podporu adaptácie a odolnosť prírodných a 
obhospodarovaných ekosystémov, vodných a pôdnych systémov a hospodárskych sektorov v 
kontexte meniacej sa klímy;

Efektívny monitoring, posudzovanie a prognózy dopadov klimatickej zmeny, potenciál na 
zmierňovanie týchto dopadov a adaptáciu na zmenu s cieľom priniesť environmentálne riešenia 
nových hrozieb a podporiť rozhodovanie na európskej a svetovej úrovni;

Posilniť zmierňovanie klimatickej zmeny v primárnom sektore, vrátane znižovania emisií 
skleníkových plynov, starostlivosti o prírodné záchyty uhlíka a posilnenie sekvestrácie a skladovania 
uhlíka v ekosystémoch;

Lepšia adaptívna kapacita vodných a pôdnych systémov vrátane odomknutia potenciálu riešení na 
prírodnej báze;

Lepšie manažované obmedzené zdroje, predovšetkým pôda a voda, a tým zmierňovanie rizík 
spojených s klímou, predovšetkým dezertifikácia a erózie, vďaka informovaným tvorcom politík a 
zainteresovaných strán a integrácii adaptačných opatrení do relevantných politík EÚ.



TÉMY



Resilient, inclusive, healthy and
green rural, coastal and urban 
communities
Odolné, inkluzívne, zdravé a ekologické vidiecke, pobrežné a mestské komunity



KONTEXT

Na mieste záleží - SDG, eekologická a digitálna transformácia, pandémie prinášajú 
výzvy a príležitosti, ktoré sú rôzne pre vidiecke, pobrežné komunity a oblasti, ktoré 
zohrávajú kľúčovú rolu pri manažovaní, ochrane a využívaní prírodných zdrojov

Na ľuďoch záleží – sociálne faktory a faktory správania hrajú dôležitú rolu pri 
spomaľovaní transformácie (producenti, poskytovatelia služieb, podnikatelia, 
spotrebitelia, občania, obyvatelia…)

Dosiahnutie cieľov Zelenej dohody v hospodárstve ktoré pracuje pre všetkých a 
nikoho nenecháva v pozadí:

- Vyžaduje lepšie rozumieť územným rozdielom a sociálnym f./faktorom správania

- Vyžaduje inovatívne politické reakcie na rôznych riadiacich úrovniach

- Vyžaduje podporiť komunity aby inovovali zo svojej úrovne - bottom-up –

vytvárať testovať a zavádzať riešenia zodpovedajúce ich potrebám

Transdisciplinárny VaI silne zameraný na sociálne a komunitné inovácie



DOPAD

Lepšia kohézia, sociálna inklúzia, rodová rovnosť, schopnosti a kapacita pracovať na 
zmene na komunitnej úrovni.

Vidiecke, pobrežné a mestské komunity sú lepšie pripravené na dosiahnutie 
klimatickej neutrality, adaptáciu na zmenu klímy 

Rozumnejšie vidiecke komunity s lepším prístupom k službám a príležitostiam a 
zodpovedajúcim inovačným systémom aj pre ženy, mládež a dobrovoľníkov –
znižovanie pocitu zaostávania “feeling of being left behind”.

Udržateľne rozvinuté a odolnejšie pobrežné oblasti (prírodná ochrana pobrežia a 
riešenie sociálno-ekonomických a environmentálnych hrozieb, nové sociálne, 
hospodárske a riadiace rámce, inovácie vedené komunitou).

Zdravšie potravinové prostredie (ľudia majú prístup, môžu si dovoliť a vyberať 
zdravšie a výživnejšie potraviny). Obehovejšie mestské a regionálne potravinové 
systémy.

Lepšia odolnosť, zdravie, pohoda, sociálne začlenenie a hospodársky rast miestnych 
komunít prostredníctvom systémov na prírodnej báze.



TÉMY



Innovative governance, environmental 
observations and digital solutions in 
support of the Green Deal
Inovatívne riadenie, pozorovanie živ. prostredia a digitálne riešenia na podporu 
Zelenej dohody



KONTEXT

Potreba prostredia, ktoré by urýchlilo prechod na udržateľnosť

Na dosiahnutie toho, aby nikto nezaostával, bude vyžadovať komplexné 
rozhodnutia

O týchto rozhodnutiach treba informovať a preto je

- potrebné využívať pozorovania životného prostredia, ale aj digitálne riešenia 
posúdené na zásade zelenej dohody „nespôsobovať škodu”

- potrebné podporovať disemináciu týchto poznatkov  a inovácií smerom k  
zainteresovaným stranám, predovšetkým prostredníctvom efektívnych 
AKISov.



DOPAD

Inovatívne riadiace modely umožňujúce udržateľnosť a odolnosť na 
dosiahnutie lepšie informovaných rozhodovacích procesov, angažovanosti 
spoločnosti a inovácií

Dáta a produkty z pozorovania žp v doménach spojených so Zelenou dohodou

Silnejšie Global Earth Observation System of Systems (GEOSS)

Lepšia výkonnosť a konkurencieschopnosť udržateľnosti v oblastiach klastra 
prostredníctvom ďalšieho využitia digitálnych a dátových technológií

Informovanejšie a zapojenejšie zainteresované strany a užívatelia vrátane 
prvovýrobcov a spotrebiteľov vďaka efektívnym platformám ako Agriculture 
Knowledge and Innovation Systems - AKIS

Lepšie prepojenie európskej a medzinárodnej vednej politiky na dosiahnutie 
Cieľov udržateľného rozvoja



TÉMY



• Vytváranie nových informácií alebo 
technológií 

• Podporovanie výskumných a rozvojových 
aktivít

Výskumné & inovačné akcie - RIA

94 tém – financovanie 100 %

• Vytváranie nových alebo zdokonalených 
produktov alebo služieb

• Podporné akcie bližšie k trhu (napr. 
prototypy, demonštrácie, piloty)

Inovačné akcie - IA 
41 tém – financovanie 70 %   
neziskové 100 %

• Koordinačné, podporné a výskum 
aktivujúce (napr. konferencie, workšopy,
prípravné práce)

Koordinačné a podporné akcie -CSA  
43 tém – financovanie 100 %

• Rôzne druhy aktivít: networking, tréningy, 
mobilita, výskum, inovácia, atď.

• Tri európske partnerstvá - Biodiverzita, 
Voda a Modrá ekonomika

CoFund
3 témy – financovanie 30 % - 70 %

FINANCOVANIE



PARTNERSTVÁ

EP Accelerating farming systems transition: agro-ecology living labs & research 
infrastructures 

EP for Animal Health and Welfare (PAH) 

EP on environmental observations for sustainable EU-agriculture (Agriculture of Data)

EP Rescuing biodiversity to safeguard life on Earth 

EP for Climate neutral, sustainable and productive Blue Economy 

EP for Safe and Sustainable Food System for People, Planet & Climate 

EP Water security for the planet (Water4All) 

EP for a Circular bio-based Europe 



MORSKÁ HVIEZDICA 2030

Misia
- bude skúmať doposiaľ nepoznané tajomstvá nášho oceánu a vôd,
- Bude usilovať o  zastaviť znečisťovanie nášho oceánu a vodných útvarov a zabrániť tomu, 

aby sa do riek a morí dostal plastový odpad, chemikálie a iná kontaminácia. 
- obnoví prírodu, jej biodiverzitu.
Vďaka misii bude modré hospodárstvo udržateľnejšie a šetrnejšie ku klíme, keďže podporí 
obnoviteľné zdroje a uhlíkovo neutrálne technológie, zníži emisie z existujúcich odvetví a    
vyvinie inovačné riešenia na zmiernenie environmentálnej stopy ľudskej činnosti.

- podporí nové nápady, výskum a inováciu s cieľom 
vyvinúť a rozšíriť riešenia, ktoré dokážu zmeniť, ako 
pristupujeme k vodnému hospodárstvu,

- navrhne nové modely riadenia a 
- bude rozvíjať partnerstvá s vládami, podnikmi, 

univerzitami, občianskou spoločnosťou a mnohými 
ďalšími aktérmi.

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizon-europe/healthy-oceans-seas-coastal-and-inland-waters_en


STAROSTLIVOSŤ O PÔDU ZNAMENÁ STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOT

Misia 
- zvýši povedomie ľudí o pôde a nasmeruje Európu na cestu udržateľného obhospodarovania 

krajiny a pôdy,
- bude spoločným úsilím, ktoré spojí ľudí zo všetkých oblastí života: 

poľnohospodárov, vedcov, podniky, politikov alebo bežných ľudí vrátane spotrebiteľov.
- bude spájať výskum a inovácie, odbornú prípravu a poradenstvo, demonštrovanie osvedčených

postupov obhospodarovania pôdy využitím tzv. živých laboratórií,
- zabezpečí široké využívanie nových riešení
- bude hľadať lepšie spôsoby monitorovania stavu pôdy, 
- mobilizovať investície,
- podporí zmeny v politikách a správaní, 
- podporí udržateľné využívanie pôdy a 
- bude mať ďalekosiahly vplyv na potraviny, ľudí, 

planétu a klímu.



ODPORÚČANIA

 Oficiálna dokumentácia

 Stránka kancelárie HORIZONT EURÓPA

 Newsletter

 Podujatia

 Národný kontaktný bod

Sledujte našu činnosť....
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