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Cluster 6 - Food, Bioeconomy, Natural Resources,  
Agriculture and Environment 

 2023-2024לשנים  Horizon Europeהזדמנויות מימון בתוכנית  

 מגוון ביולוגי 

Destination 1 – Biodiversity and ecosystem services 

 תאריך הגשה ותקציב לפרויקט. , חקלאות ומזוןהקולות הקוראים בתחום    מציג כותרות ותקצירים שלעלון זה 

 קישור(. בכדי להבין את הדרישות באופן מלא, יש לקרוא את הקול הקורא המלא באתר הנציבות האירופית )

 . אתרטקסט המלא המפורסם בב  פורט שמ  כפיקול הקורא  דרישות היש לענות על כל   המוגשת   בהצעה

 מהי תוכנית הורייזון אירופה?
( היא תוכנית המסגרת לקידום מדע וחדשנות של הנציבות האירופית. זו התוכנית הגדולה  Europe-Horizonאירופה" )-"הורייזן 

)  100  - בה כמסוגה בעולם, ותקצי יורו לשבע שנים  (. התוכנית מציעה תמיכה במו"פ בכל תחומי המדע,  2021-2027מיליארד 
 התוכנית כוללת מסלולים רבים ותוכניות משנה.    החדשנות והטכנולוגיות, ולאורך שלבי המחקר והפיתוח השונים. 

 
 ? מה מקבלים

של  לפרויקט  מענק   • מימון  בשיעור  גופים שא  -  מהתקציב   100%-70%בשיעור  למימון  זכאים  תמיד  רווח  למטרות  ינם 
 , תלוי בקול הקורא 100%-ולעיתים ל 70%-וחברות לעיתים ל , 100%

 הוצאות עקיפות )ללא חובת הוכחה( עבור פרויקט  המתקציב  25%תקורה של  •

 למי זה מתאים ומה תנאי הסף?

ואתרי פיילוט, גופים    קצה  משתמשי  אקדמיה ותעשיה,  -   למימון  זכאי   בישראל  רשומה   משפטית  ישות   שהוא  גוף  כל •
 ציבוריים, רגולטורים, בעלי עניין שונים ושחקנים נוספים בשרשרת הערך. 

מאגד הוא קבוצת שותפים הכוללת לפחות שלושה שותפים משלוש מדינות שונות,    – בלבד    ים מאגדל   פתוחה   ההגשה •
 פתוחים גם למגיש יחיד(.  CSA)קולות מסוג  הצעה לפרויקט משותף  יחד המגישים 

 
 ? למה אי אפשר לבד

ויעדי אימפקט  כדי לפתור אתגרים גדולים ומורכבים, לגייס מחזיקי עניין ושחקנים שונים בשרשרת הערך, לתרום להשגת תוצרים  
 . ם ולהביא תוצאות למודעות ושימוש קהלי יעד, יש צורך בפרויקטים קבוצתיים גדולים, בינלאומיים, בינתחומיים וחוצי סקטורי

 
 כדי להיערך להגשה? שצריך לעשות מה הצעדים הבאים 

 בדיוק לשם כך נועד העלון )את/ה נמצאים כאן(  – שמתאים לעניין ולמומחיות שלכם למצוא קול קורא   .1
 למצוא שותפים מתאימים שיכולים לענות יחד אתכם על דרישות הקול הקורא  .2
 לכתוב הצעה בתבנית ייעודית להגשה .3
 את ההצעה ולהגיש און ליין באתר הנציבות האירופית להירשם  .4

 

   – לא סופית   קוראים המוצגים בעלון זה הם בגדר טיוטההקולות כותרות ותקצירי ה 
 עשויים להשתנות. אחר , הכותרות וכל פרט ההגשה הדרישות, התקציב, מועדי

 הקול הקורא לאחר שיפורסם באופן רשמי על ידי הנציבות האירופית. הגשת הצעה לפרויקט תיעשה על בסיס הטקסט המלא של 
 על מנת לעיין בטקסט המלא של קול קורא מהרשימה יש לעיין בטיוטת תוכנית העבודה )צרו קשר לקבלת התוכנית( 

 . מוקדם ככל שניתן להיערך להגשה  על מנת שתוכלו  ,מידע זהקדימים לפרסם אנו מ
 

אלינו! לפרטים נוספים פנו   

Nir Shaked |  nir.s@iserd.org.il  |  03- 5118181 

 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
mailto:nir.s@iserd.org.il
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Understanding and addressing the main drivers of biodiversity loss – 2023 Single Stage 

Topic 

Budget 
per 

Project 
[M€]  

TRL No. of 
Projects 

 
Action 

Deadline 

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-1: Better understanding 

of routes of exposure and toxicological and ecological 

impacts of chemical pollution on terrestrial biodiversity 

5.5   4 RIA 28/03/2023 

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-2: Impact of light and 

noise pollution on biodiversity 
5  1 RIA 28/03/2023 

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-3: Interdisciplinary 

assessment of changes affecting terrestrial and 

freshwater ecosystems, building on observation 

programmes 

5  1 RIA 28/03/2023 

HORIZON-CL6-2023-BIODIV: Demonstration of marine 

and coastal infrastructures as hybrid blue-grey Nature-

based Solutions 

5  2  IA 28/03/2023 

Biodiversity protection and restoration – 2023 Single Stage 

Topic 

Budget 

per 

Project 

[M€] 

TRL No. of 

Projects 

Type Deadline 

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-4: Nature protection: 

Better methods and knowledge to improve the 

conservation status of EU-protected species and habitats 

4  2 RIA 28/03/2023 

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-5: Understanding and 

reducing bycatch of protected species 
9  2 RIA 28/03/2023 

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-6: Restoration of deep-

sea habitats 
5  2 RIA 28/03/2023 
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HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-7: Demonstration of 

marine and coastal infrastructures as hybrid blue-grey 

Nature-based Solutions 

5 5-7 2 IA 28/03/2023 

Mainstreaming biodiversity in society and the economy – 2023 Single Stage 

Topic 
Budget per 

Project [M€] 

TRL No. of 

Projects 

Type Deadline 

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-8: Addressing 

biodiversity decline and promoting Nature-based 

Solutions in higher education 

3  1 CSA 28/03/2023 

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-9: Biodiversity, 

economics and finance: unlocking financial flows 

towards reversing of biodiversity loss 

5  1 RIA 28/03/2023 

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-10: Build up of 

knowledge on Nature Positive Economy and 

supporting its scale-up 

5  1 RIA 28/03/2023 

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-11: Biodiversity loss 

and enhancing ecosystem services in urban and peri-

urban areas 

5  1 RIA 28/03/2023 

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-12: Reinforcing 

science policy support with IPBES and IPCC for better 

interconnected biodiversity and climate policies 

4  1 CSA 28/03/2023 
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Biodiversity friendly practices in agriculture, forestry and aquaculture – 2023 Single Stage 

Topic 
Budget per 

Project [M€] 

TRL No. of 

Projects 

Type Deadline 

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-13: Crop wild relatives 

for sustainable agriculture 
6  2 RIA 28/03/2023 

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-14: Biodiversity 

friendly practices in agriculture – breeding for 

Integrated Pest Management (IPM) 

5  2 RIA 28/03/2023 

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-15: Integrative forest 

management for multiple ecosystem services and 

enhanced biodiversity 

7  1 CSA 28/03/2023 

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-16: Valorisation of 

ecosystem services provided by legume crops 
5  2 RIA 28/03/2023 

Biodiversity and health – 2023 Single Stage 

Topic 
Budget per 

Project [M€] 

TRL No. of 

Projects 

Type Deadline 

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-17: Interlinkages 

between biodiversity loss and degradation of 

ecosystems and the emergence of zoonotic diseases 

4  3 RIA 28/03/2023 
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Understanding and addressing the main drivers of biodiversity loss – Single Stage 2024 

Topic 
Budget per 

Project [M€] 

TRL No. of 

Projects 

Type Deadline 

HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-1: Invasive alien 
species 

2  2 IA 22/02/2024 

Biodiversity protection and restoration – Single Stage 2024 

Topic 
Budget per 

Project [M€] 

TRL No. of 

Projects 

Type Deadline 

HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-2: Digital for nature 8  2 IA 22/02/2024 

Mainstreaming biodiversity in society and the economy – Single Stage 2024 

Topic 
Budget per 

Project [M€] 

TRL No. of 

Projects 

Type Deadline 

HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-3: Dependence of 
society and the economy on pollinators 

6.5  2 RIA 22/02/2024 

HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-4: Biodiversity, 
economics and finance: Understanding macro-
financial risks associated with biodiversity loss 

5  1 RIA 22/02/2024 

HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-5: Transformative 
action of policy mixes, governance and digitalisation 
addressing biodiversity loss 

4  2 RIA 22/02/2024 

Biodiversity friendly practices in agriculture, forestry and aquaculture  – Single Stage 2024 

Topic 
Budget per 

Project [M€] 

TRL No. of 

Projects 

Type Deadline 

HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-6: Promoting 
pollinator friendly farming systems 

6  1 RIA 22/02/2024 

HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-7: Reintroduction of 
landscape features in intensive agricultural areas 

5  1 RIA 22/02/2024 

HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-8: Conservation and 
protection of carbon-rich and biodiversity-rich forest 
ecosystems 

6  2 RIA 22/02/2024 
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HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-9: Selective breeding 
programme for organic aquaculture 

3  1 RIA 22/02/2024 

Understanding and addressing the main drivers of biodiversity loss – 2024 Two Stage 

Topic 

Budget 

per 

Project 

[M€] 

TRL No. of 

Projects 

Type Deadline 

HORIZON-CL6-2024-BIODIV-02-1-two-stage: 

Demonstrating Nature-based Solutions for the 

sustainable management of water resources in a 

changing climate, with special attention to reducing the 

impacts of extreme droughts 

8  2 IA 
22/02/2024 

17/09/2024 

HORIZON-CL6-2024-BIODIV-02-2-two-stage: 

Demonstrating the potential of Nature-based Solutions 

and the New European Bauhaus to contribute to 

sustainable, inclusive and resilient living spaces and 

communities   

5  2 IA 
22/02/2024 

17/09/2024 

Biodiversity friendly practices in agriculture, forestry and aquaculture – 2024 Two Stage 

Topic 

Budget 

per 

Project 

[M€] 

TRL No. of 

Projects 

Type Deadline 

HORIZON-CL6-2024-BIODIV-02-3-two-stage: Promoting 

minor crops in farming systems   
5  2 RIA 

22/02/2024 

17/09/2024 


