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 3020ומקורות המים עד האוקינוסים   שיקוםמשימת 
 

Mission: Restore our Ocean and Waters by 2030 
תאריך הגשה ותקציב  ,  ום בפעילויות שונות לתמיכה בתוכנית הגרין דיל תחאת כותרות הקולות הקוראים ב מציג עלון זה 

   קול קורא.  לפרויקט בכל 

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

 בלבד.  באתרשמתואר  כפי הנדרשים בקול הקורא יש לענות על כל הפרטים   המוגשת   בהצעה

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

)  100  - בעולם, ותקציבה כ יורו לשבע שנים  (. התוכנית מציעה תמיכה במו"פ בכל תחומי המדע, החדשנות  2021-2027מיליארד 
 והטכנולוגיות, ולאורך שלבי המחקר והפיתוח השונים. 

 התוכנית כוללת מסלולים רבים ותוכניות משנה.   
 ? מה מקבלים

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

 מהתקציב שלכם בפרויקט להוצאות עקיפות )ללא חובת הוכחה(  25%תקורה של  •

 למי זה מתאים ומה תנאי הסף?
: אקדמיה ותעשיה, וגם לצרכני קצה, משתמשים ואתרי פיילוט, גופים  למימון  זכאי  בישראל  רשומה  יתמשפט  ישות  שהוא  גוף   כל

 ציבוריים, רגולטורים, בעלי עניין שונים ושחקנים נוספים בשרשרת הערך. 
שלוש  מאגד הוא קבוצת שותפים הכוללת לפחות שלושה שותפים מ  –לקולות הקוראים בעלון זה היא במסגרת מאגד בלבד    ההגשה

 מדינות שונות, הבונים יחד ומגישים הצעה לפרויקט משותף. 
 

 ? ? למה אי אפשר לבדמאגדזה   מה
כדי לפתור אתגרים כה גדולים ומורכבים, לגייס מחזיקי עניין ושחקנים שונים בשרשרת הערך, לתרום להשגת תוצרים ויעדי אימפקט  

 . ם בפרויקטים קבוצתיים גדולים, בינלאומיים, בינתחומיים וחוצי סקטוריולהביא תוצאות למודעות ושימוש קהלי יעד, יש צורך  
 

 כדי להיערך להגשה? שצריך לעשות מה הצעדים הבאים אז  

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

 

 

 

 

 

 For further Information:  
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Mission: Restore our Ocean and Waters by 2030 
The Mission ‘Restore our ocean and waters by 2030’ will provide a systemic approach for the restoration, protection and 
preservation of our ocean, seas and waters. The objective of this  Mission is to restore, protect and preserve the health 
of our ocean, seas and waters by 2030. The Mission is designed to deliver on the European Union’s 2030 quantified and 
measurable targets for protecting and restoring ecosystems and biodiversity, for zero pollution, and for decarbonisation 
and net greenhouse gas emissions reduction towards climate-neutrality, within the EU’s ocean, seas and waters. 

 

Topic Expected TRL 

Budget 
per 

Project 
[M€]  

No. of 
Projects Action 

Deadline 
[dd.mm.yyyy] 

 
HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-01: 
European Blue Parks – Protection and restoration 
of marine habitats 

7-5  8.8 1 IA 20.9.23 

HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-02: 
Danube river basin lighthouse – Demonstration of 
effective and sustainable management of 
sediments in the Danube river-Black sea system 

7-5  8.5 2 IA 20.9.23 

HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-03: 
Atlantic and Arctic sea basin lighthouse – 
Addressing climate change and human activities 
threats to marine biodiversity 

7-5  8 2 IA 20.9.23 

HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-04: 
European natural lakes: demonstration of 
integrated approaches for protection and 
restoration of natural lake ecosystems and 
their biodiversity 

7-5  4 3 IA 20.9.23 

HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-05: 
Lighthouse in the Baltic and the North Sea basins - 
Green and energy-efficient small-scale fishing 
fleets 

6-4  4 3 IA 20.9.23 

HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-06: 
Cross-basin topic - Innovative nature-inclusive 
concepts to reconcile offshore renewables with 
ocean protection 

4-3  2.25 2 RIA 20.9.23 

HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-07: 
Cross-basin topic - Analysis of the obstacles and 
opportunities for repurposing aged/unused 
offshore infrastructures 

4-5 1.4 1 RIA 20.9.23 

HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-08: 
Integration of socio-ecological models into the 
Digital Twin Ocean 

5-3  3.3 3 RIA 20.9.23 
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Topic Expected TRL 

Budget 
per 

Project 
[M€]  

No. of 
Projects Action 

Deadline 
[dd.mm.yyyy] 

HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-09: 
Roadmap towards the integration of inland waters 
into the Digital Twin Ocean 

- 2 1 CSA 20.9.23 

HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-10: 
Choose your fish: a campaign for responsible 
consumption of products from the sea  
 

- 2 1 CSA 20.9.23 

HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-11: 
Ocean & water and arts: the contribution of 
creative sectors to Mission Ocean and waters 

- 2 1 CSA 20.9.23 

Missions' Joint Calls 

HORIZON-MISS-2023-CLIMA-OCEAN-SOIL-01-01: 
Mission Climate adaptation, Mission Ocean & 
waters and Mission Soil Deal for Europe – Joint 
demonstration of an integrated approach to 
increasing landscape water retention capacity at 
regional scale 

6-7 15 1 IA 20.9.23 

HORIZON-MISS-2023-OCEAN-SOIL-01-01:  
Mission Ocean & waters and Mission Soil Deal for 
Europe - Joint demonstration of approaches and 
solutions to address nutrient pollution in the 
landscape-river-sea system in the Mediterranean 
sea basin 

6-7 8 2 IA 20.9.23 

 


