
 
Přehled 10 podpořených projektů z výzvy Mise k půdě v roce 2021 - HORIZON-MISS-2021-SOIL-02 

BENCHMARKS - partneři z ČR jsou: USTAV VYZKUMU GLOBALNI ZMENY AV CR VVI a Masarykova univerzita. 

Název projektu ID projektu Popis aktivit Koordinátor Trvání Rozpočet EUR 

SOLO  101091115 Cíle je realizovat think-tanky, jeden pro každý cíl mise, s cílem spoluvytvářet 
znalosti a identifikovat mezery ve znalostech, hnací síly, úzká místa a nové 
přístupy, i navrhovat klíčové ukazatele výkonnosti pro sledování pokroku činností 
Mise v oblasti výzkumu a inovací.  Součástí bude otevřená digitální platforma. 

UNIVERSITAET LEIPZIG (DE) 12/2022-
11/2027 

5 000 013 

BENCHMARKS 101091010 Vytvoření evropské sítě pro charakterizaci a harmonizaci přístupů k monitorování 
pro výzkum a získávání znalostí o půdách. Výstupem bude interaktivní ovládací 
panel pro (1) výběr vhodných indikátorů zdraví půdy, (2) hodnocení a indexaci 
zdraví půdy a (3) doporučení postupů hospodaření na podporu zdraví půdy. 

WAGENINGEN UNIVERSITY (NL) 1/2023-
12/2027 

11 610 406 

AI4SoilHealth 101086179 Urychlení shromažďování a využívání informací o stavu půdy pomocí technologie 
umělé inteligence na podporu dohody o půdě a půdní observatoře EU. 

AARHUS UNIVERSITET (DK) 1/2023-
12/2026 

9 960 358 

SoilValues 101091308 Zlepšování zdraví půdy prostřednictvím obchodních modelů založených na 
hodnotách. Cílem je návrh kompenzací zemědělcům při realizaci opatření pro 
zvýšení kvality půdy, tj. poskytování ekosystémových služeb. 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 
(BE) 

1/2023-
12/2026 

4 999 922 

NOVASOIL 101091268 Inovativní obchodní modely pro zdraví půdy. Cílem projektu je zdůraznit přínosy 
investic do zdraví půdy pro společnost a životní prostředí. Hlavním výstupem je 
soubor nástrojů pro analýzu vhodnosti různých obchodních případů, které 
podporují zdraví půdy. 

EVENOR TECH SL (ES) 11/2022-
10/2025 

4 388 915 

InBestSoil 101091099 Peněžní ocenění ekosystémových služeb půdy a vytváření iniciativ pro investice 
do zdraví půdy: stanovení rámce pro začlenění zdraví půdy do podnikání a do 
procesu tvorby politiky. Projekt poskytne data, nástroje a modely k posouzení 
toho, jak mohou investice do zdraví půdy přispět k přechodu na dlouhodobě 
odolné a udržitelné využívání půdy, a to pomocí 6 majáků a 3 živých laboratoří. 

UNIVERSIDAD DE VIGO (ES) 1/2023-
12/2026 

4 587 468 

HuMUS 101091050 Zdravá obecní půda. Zapojení měst a veřejnosti na ochranu půdy: (i) podněcování 
dialogu o zdraví půdy mezi veřejnými a soukromými subjekty v Evropě; (ii) 
podpora sdíleného chápání a společného hodnocení půdních problémů a (iii) 
sdílení znalostí mezi obcemi a regiony, včetně potřebných změn. 

ANCI TOSCANA ASSOCIAZIONE (IT) 1/2023-
12/2025 

3 276 679 

NBSoil 101091246 Přírodní řešení pro hospodaření s půdou. Cílem je navrhnout atraktivní 
kombinovaný vzdělávací program, který umožní půdním poradcům realizovat 
holistickou vizi zdraví půdy prostřednictvím řešení založených na přírodě (NBS) a 
účinně spolupracovat v různých časových a prostorových měřítcích. 

INSTYTUT UPRAWY NAWOZENIA I 
GLEBOZNAWSTWA, PANSTWOWY 
INSTYTUT BADAWCZY (PL) 

12/2022-
11/2026 

4 688 807 

SOIL O-LIVE 101091255 Půdní biodiverzita a funkčnost středomořských olivových hájů: holistická analýza 
vlivu obhospodařování půdy na kvalitu olivového oleje. 

UNIVERSIDAD DE JAEN (ES) 1/2023-
12/2027 

6 988 660 

NATI00NS 101090738 Národní aktivity na podporu zahájení mise "Dohoda o půdě pro Evropu" 100 
živých laboratoří a majáků. Projekt bude pomáhat při zavádění Mise pro půdu 
v pilotní fázi (2021-2025), zvyšovat povědomí na národní a regionální úrovni, 
poskytovat přístup k materiálům a informacím pro budování Living-Lab (LL). 

AARHUS UNIVERSITET (DK) 11/2022-
10/2024 

2 999 084 
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Název projektu ID projektu Popis aktivit Koordinátor Trvání Rozpočet EUR 

Biodiversa+ 101052342  HORIZON-CL6-2021-BIODIV-02-01 - European partnership Rescuing biodiversity to 
safeguard life on Earth 

 Partnerství bude koordinovat výzkumné programy mezi EU a jejími členskými státy 
a přidruženými zeměmi a mobilizovat orgány pro ochranu životního prostředí jako 
klíčové partnery pro provádění výzkumu a inovací v oblasti biologické rozmanitosti 
spolu s ministerstvy, organizacemi financujícími výzkum a agenturami pro ochranu 
životního prostředí (75 organizací z 37 zemí). 

Service Public Fédéral de 
Programmation Politique 
Scientifique (Belspo) (BE) 
 
Partneři v ČR: TA ČR a MŽP – 
vypisují výzvy 

10/2021-
9/2028 

137 675 323 / 
40 000 000 

 Water4All  101060874 HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-02 - European partnership Water Security for the 
Planet 
Cílem partnerství je dlouhodobě zajistit bezpečnost dodávek vody pro všechny 
prostřednictvím podpory systémových transformací a změn napříč celým výzkumem 
a inovacemi v oblasti vody a podpory propojení mezi vlastníky problémů a 
poskytovateli řešení. 

 AGENCE NATIONALE DE LA 
RECHERCHE (FR) 

  
Partneři v ČR: TA ČR, MŽP, 
Mendelova univerzita, CREA 
Hydro&Energy, z.s. 

 6/2022-
5/2029 

 86 732 610 / 
26 019 783 

SBEP -   
Sustainable 
Blue Economy 
Partnership 

101086379 HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-02 - European partnership Climate neutral, 
sustainable and productive Blue Economy 
Partnerství přinese řešení, která posílí rozhraní mezi vědou a politikou EU a 
mezinárodním společenstvím v oblasti mořského prostředí a námořnictví v rámci 
strategií EU Green Deal a Digitální Evropa, a to prostřednictvím sladění národních, 
regionálních a unijních priorit v oblasti výzkumu a inovací, které spojí vědu, průmysl, 
politiku a společnost.  

Ministero dell'università e della 
ricerca (IT) 
 
Partneři v ČR: 0 

9/2022-
8/2029 

113 398 799 / 
23 000 000 

Běží výzva 
od 22. 12. 2022 do 28. 3. 2023 

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-18 Additional activities for the European 
Biodiversity Partnership: Biodiversa+ 

   

Běží výzva 
od 22. 12. 2022 do 12. 4. 2023 

HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01-1  Additional activities for the European 
partnership Water Security for the Planet (Water4All) 

   

Výzva bude v roce 2024 
od 17. 10. 2023 do 28. 2. 2024 

HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-1: Additional activities for the European 
Partnership for a climate neutral, sustainable and productive Blue Economy 

   

 
Běží výzva 
od 22. 12. 2022 do 12. 4. 2023 

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-1 European partnership on accelerating 
farming systems transition – agroecology living labs and research infrastructures 

   

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-2 European partnership on animal health and 
welfare 

   

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-9  European partnership on sustainable food 
systems for people, planet and climate 

   

Běží výzva 
od 22. 12. 2022 do 23. 3. 2023 

HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-1  European partnership of Agriculture of 
Data 

   


