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Klaster 6
Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, 
poľnohospodárstvo a životné prostredie

Widening Participation and Strengthening the European Research Area

Reforming and Enhancing the European R&I systemWidening participation and spreading excellence
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Intervenčné oblasti
1. Pozorovanie životného prostredia

Environmental Observation

2. Biodiverzita a prírodné zdroje
Biodiversity and Natural Resources

3. Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a vidiecke oblasti
Agriculture, Forestry and Rural Areas

4. Moria, oceány a vnútrozemské vody
Seas, Oceans and Inland Waters

5. Potravinové systémy
Food Systems

6. Systémy inovácie na biologickom základe v biohospodárstve EÚ
Bio-based Innovation Systems in the EU Bio-economy

7. Obehové systémy
Circular systems



Participatívny proces

Strategický plán schválený 15. marca 2021
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3c6ffd74-8ac3-11eb-b85c-01aa75ed71a1

1. Zasadnutie výboru 
Klastra 6 - 12.mája 2020

6. Zasadnutie výboru Klastra 6 -
23.apríla 2021
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-
register/screen/meetings/consult?lang=en&meetingId=
25295&fromExpertGroups=false

1. Prípravné stretnutie programového 
výboru HE – 2.mája 2019

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3c6ffd74-8ac3-11eb-b85c-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/meetings/consult?lang=en&meetingId=25295&fromExpertGroups=false


Ciele
Destinations

Cieľ 1: Biodiverzita a ekosystémové služby

Cieľ 2 - Spravodlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy od 
prvovýroby po spotrebu

Cieľ 3 - Obehové hospodárstvo a biohospodárstvo

Cieľ 4 – Čisté životné prostredie a nulové znečistenie

Cieľ 5 - Zem, oceány a voda na boj proti klimatickej zmene

Cieľ 6 - Odolné, inkluzívne, zdravé a zelené vidiecke, pobrežné a 
mestské spoločenstvá

Cieľ 7 - Inovatívne riadenie, environmentálne pozorovania a 
digitálne riešenia na podporu Európskeho ekologického 

dohovoru



Rozdelenie rozpočtu pracovného programu 2021-2022 
na jednotlivé ciele

Cieľ Počet tém
Rozpočet
(mln. Eur)

Podiel na 
rozpočte

1. Biodiverzita a ekosystémové služby 36 375,5 20%

2. Spravodlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy od 
prvovýroby po spotrebu

39 416,5 22%

3. Obehové hospodárstvo a biohospodárstvo 22 268,5 14%

4. Čisté životné prostredie a nulové znečistenie 14 116 6%

5. Zem, oceány a voda na boj proti klimatickej zmene 15 193 10%

6. Odolné, inkluzívne, zdravé a zelené vidiecke, pobrežné a 
mestské spoločenstvá 13 128 7%

7. Inovatívne riadenie, environmentálne pozorovania a 
digitálne riešenia na podporu Európskeho ekologického 

dohovoru
43 370 19%

Ostatné akcie 12 38,5 2%

Celkovo 194 1906 100%



Pracovný program 
2021-2022

Cieľ 1: Biodiverzita a 
ekosystémové služby

Cieľ 2 - Spravodlivé, zdravé a 
ekologické potravinové systémy

od prvovýroby po spotrebu

Cieľ 3 - Obehové
hospodárstvo a 

biohospodárstvo

Cieľ 4 – Čisté životné prostredie
a nulové znečistenie

Cieľ 5 - Zem, oceány a voda na 
boj proti klimatickej zmene

Cieľ 6 - Odolné, inkluzívne, zdravé
a zelené vidiecke, pobrežné a 

mestské spoločenstvá

Cieľ 7 - Inovatívne riadenie, 
environmentálne pozorovania a 

digitálne riešenia na podporu
Európskeho ekologického 

dohovoru



Pracovný program 
2021-2022

Cieľ 1: Biodiverzita a ekosystémové služby

RIA IA CSA Iné 
(partnerstvá)

Celkovo

20 6 8 2 36

Pochopenie poklesu biodiverzity

Hodnotenie a obnova biodiverzity a 
ekosystémových služieb

Menežovanie biodiverzity v primárnej produkcii

Umožnenie transformačnej zmeny v biodiverzite

Prepojenie výskumu biodiverzity a podporných politík, 
vrátane Europskeho partnerstva „Záchrana biodivezity na 
ochranu života na Zemi“ začínajúceho v 2021

Rozpočet (mln. Eur)



Pracovný program 
2021-2022

Cieľ 1: Biodiverzita a ekosystémové služby



Cieľ 2 - Spravodlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy od 
prvovýroby po spotrebu

Pracovný program 
2021-2022

RIA IA CSA Celkovo

27 9 3 39

Umožnenie udržateľného 
poľnohospodárstva

Umožnenie udržateľného rybolovu a 
akvakultúry

Tranformácia potravinových systémov 
pre zdravie, udržateľnosť a inklúziu

Medzinárodná spolupráca: EU-Afrika 
FNSSA a Čína FAB

Rozpočet (mln. Eur)



Cieľ 2 - Spravodlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy od 
prvovýroby po spotrebu

Pracovný program 
2021-2022



Pracovný program 
2021-2022

Cieľ 3 - Obehové hospodárstvo a biohospodárstvo

RIA IA CSA Celkovo

6 12 4 22

Umožnenie prechodu na obehové 
hospodárstvo

Inovovanie udržateľných systémov 
založených na biomase a biohospodárstvo

Ochrana viacerých funkcií lesov v EU

Inovovanie pre „modré“ biohospodárstvo
a biotechnologické hodnotové reťazce

Rozpočet (mln. Eur)



Pracovný program 
2021-2022

Cieľ 3 - Obehové hospodárstvo a biohospodárstvo



Pracovný program 
2021-2022

Cieľ 4 – Čisté životné prostredie a nulové znečistenie

RIA IA CSA Celkovo

7 3 4 14

Zastavenie emisií znečisťujúcich látok do 
pôdy a vody

Ochrana pitnej vody a manažovanie 
znečistenia vody v zastavaných oblastiach

Zacielenie na znečistenie morí a oceánov

Zvýšenie environmentálnej výkonnosti a 
udržateľnosti procesov a produktov

Rozpočet (mln. Eur)



Pracovný program 
2021-2022

Cieľ 4 – Čisté životné prostredie a nulové znečistenie



Pracovný program 
2021-2022

Cieľ 5 - Zem, oceány a voda na boj proti klimatickej zmene

Rozpočet (mln. Eur)

RIA IA CSA Iné 
(partnerstvá)

Celkovo

10 1 2 2 15

• Dopady zmeny klímy na zem a morské životné prostredie, 
prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a potravinové systémy

• Potenciál zmierňovania ekosystémov a sektorov založených na 
dlhodobo udržateľnom hospodárení s prírodnými zdrojmi

• Zdroje čerstvej vody, bezpečný prevádzkový priestor – zahŕňa 
Európske partnerstvo pre vodnú bezpečnosť pre planétu 
(Water4All) od roku 2021

• Posilnenie spojitosti medzi oceánmi a klímou

• Úloha poľnohospodárstva pri znižovaní emisií skleníkových 
plynov a pri zlepšení zachytávania uhlíka

• Zameranie na rozsiahle nasadenie a zavádzanie riešení



Pracovný program 
2021-2022

Cieľ 5 - Zem, oceány a voda na boj proti klimatickej zmene



Pracovný program 
2021-2022

Cieľ 6 - Odolné, inkluzívne, zdravé a zelené vidiecke, pobrežné a 
mestské spoločenstvá

RIA IA CSA Celkovo

7 4 2 13

Rozpočet (mln. Eur)• Udržateľný, vyvážený a inkluzívny rozvoj 
vidieckych, pobrežných a mestských oblastí

• Posilnenie možností aktérov konať pre zmeny

• Inovatívne a inteligentnejšie riešenia pre 
vidiecku spoločnosť

• Ochrana a odolnosť pobrežia

• Turizmus, rozvoj rekreačných a voľnočasových 
aktivít

• Prístup mestských a prímestských spoločenstiev 
k potravinám



Pracovný program 
2021-2022

Cieľ 6 - Odolné, inkluzívne, zdravé a zelené vidiecke, pobrežné a 
mestské spoločenstvá



Pracovný program 
2021-2022

Cieľ 7 - Inovatívne riadenie, environmentálne pozorovania a 
digitálne riešenia na podporu Green Deal

Rozpočet (mln. Eur)Inovovanie použitím modelov spravovania a podporných politík, 
vrátane „Európskeho partnerstva pre klimaticky neutrálne, 
udržateľné a produktívne „Modré“ hospodárstvo“, začínajúce v r. 
2022

Nasadzovanie a zvyšovanie hodnoty 
environmentálnych pozorovaní

Podpora digitálnych a dátových technológií ako 
kľúčových spúšťačov

Posilnenie pôdohospodárskych znalostných a 
inovačných systémov

RIA IA CSA Iné 
(partnerstvá)

Celkovo

16 4 22 1 43



Pracovný program 
2021-2022

Cieľ 7 - Inovatívne riadenie, environmentálne pozorovania a 
digitálne riešenia na podporu Európskeho ekologického 

dohovoru



Pracovný program 
2021-2022

Ostatné akcie

Grant Obstarávanie Členské JRC Akcia pre expertné zmluvy Celkovo

4 5 1 1 1 12

Grant: Špecializovaná podpora pre sekretariát IPBES; Organizácia pre hospodársku spoluprácu a
Rozvoj (OECD) Program pre obehové hospodárstvo v mestách a regiónoch; Centrum pre obehové mesto (C3); 
Nástroj technickej pomoci pre obehové hospodárstvo (CETAF) pre investície do miestneho a regionálneho 
obehového hospodárstva;

Obstarávanie: Ukazovatele a metódy na meranie prechodu na klimaticky neutrálnu obehovosť, jej
výhody, výzvy a kompromisy; Analýza obehového hodnotového reťazca so zameraním na vnútornú a medzi-
reťazovú spoluprácu; Vývoj informácií o životnom cykle; Podporte prechod na obehové
hospodárstvo na miestnej a regionálnej úrovni; Štúdie, konferencie, udalosti a informačné činnosti;

Členský príspevok do Skupiny pre pozorovania Zeme (GEO) 2021 a 2022;

Vedecké a technické služby Spoločného výskumného centra (JRC);

Akcia pre expertné zmluvy (nezávislí experti na hodnotenie a monitorovanie programu);



Partnerstvá v pracovnom programe 
2021-2022

• co-funded European Partnership

• Topic in Destination 1, sub-section 15 (Interconnecting biodiversity 
research and supporting policies)

Rescuing Biodiversity to Safeguard Life 
on Earth 

• co-funded European Partnership

• Topic in Destination 7, sub-section 71 (Innovating with governance 
models and supporting policies)

A climate neutral, sustainable and  
productive Blue Economy 

• co-funded European Partnership

• Topic in Destination 7, sub-section 71 (Innovating with governance 
models and supporting policies) – to be included in the next 
version

Water Security for the Planet 
(Water4All)



Ďalšie partnerstvá v Klastri 6

• Štyri partnerstvá budú uvedené v pracovnom programe 2023-2024:

1. Accelerating farming systems transition: agro-ecology living labs and research 
infrastructures

2. Animals and health

3. Agriculture of data

4. Safe and Sustainable Food Systems

• Circular bio-based Europe bude pravdepodobne inštitucionalizované 
partnerstvo



Ďalšie partnerstvá v Klastri 6
Európske výskumno-inovačné partnerstvo v oblasti živých laboratórií a 
výskumných infraštruktúr v agroekológii

European R&I partnership on agroecology living labs and research infrastructures

• Komisia zorganizovala od 6. mája do 25. júna 
2020 sériu piatich webinárov, s cieľom 
otvorenia dialógu s členskými štátmi EÚ a 
asociovanými krajinami o tom, ako vybudovať 
partnerstvo v oblasti živých laboratórií a 
výskumných infraštruktúr v agroekológii.

• Na týchto webinároch sa zúčastnilo viac ako 
170 účastníkov.

• Začala sa formovať pracovná skupina pre 
agroekológiu v SCARe a v iniciatíve BIOEAST už 
je aktívna niekoľko mesiacov



Prepojenie s misiami

Klaster 6 je pre misiu Rakovina 
relevantný najmä v oblasti prevencie 



Komplementárne politiky
1. Spoločná poľnohospodárska politika

CAP 2021+

2. Európska stratégia biodiverzity pre rok 2030
EU Biodiversity Strategy for 2030

3. Európska stratégia biohospodárstva
EU Bioeconomy strategy

4. Európsky ekologický dohovor
European Green Deal

5. Stratégia “Z farmy na stôl”
Farm2Fork Strategy

6. …



Komplementárne politiky

Budovanie pôdohospodárskeho 
znalostného a inovačného systému 
(AKIS), ktorý nie je na Slovensku 
rozvinutý



Komplementárne politiky
Definície intervenčných oblastí Klastra 6 tvorili podklad pre 
definovanie prioritných oblastí Domény 5 – Zdravé potraviny a 
životné prostredie



stanislav.hroncek@land.gov.sk


