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HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-01: European Blue Parks – Protection and 
restoration solutions for degraded coastal and marine habitats

• Fokus på stedsspesifikk restaurering av degraderte marine og kysthabitater
• Demonstrere bredde av økosystemfunksjoner samt sammenheng mellom

marine økosystemer og biologisk mangfold
• Adressere vedlikeholdsutfordringer og klimaresiliens

Viktig
• Samarbeid med nasjonale og regionale                                             

myndigheter
• Borgermedvirkning
• Løsninger må kunne oppskaleres og

reproduseres andre steder

Budsjett per 
prosjekt €

8.5 mio €

Totaltbudsjett 17 mio €

TRL-nivå 5-7

Prosjekttype IA
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HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-02: Danube river basin lighthouse – Protection and 
restoration of wetlands, flood plains, coastal wetlands and salt marshes and their 
biodiversity

Bakgrunn

• våtmark er et av det mest produktive økosystemer og viktig hotspot for biologisk mangfold, men 
utsatt for mye press

Aktiviteter
• Demonstrasjon av både aktiv og passiv våtmarksrestaurering
• Helhetlig tilnærming for å tilbakeføre våtmark til opprinnelig tilstand
• Langsiktig beskyttelse og overvåking

Viktig
• Tiltak i minst 3 ulike land langs Donau
• Minst 5 “assosierte regioner”
• Tiltaksplan for reproduksjon og oppskalering i andre regioner

Budsjett per 
prosjekt €

8.5 mio €

Totaltbudsjett 17 mio €

TRL-nivå 5-7

Prosjekttype IA
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HORIZON-MISS-2022-OCEANCLIMA-01-01: Mission Climate adaption and Mission 
Ocean and waters – Joint demonstration for coastal resilience in the Arctic and 
Atlantic sea basin

Aktiviteter
• Bygge opp “klimaresiliente” kystområder ved hjelp av naturbaserte løsninger (full scale)
• Utforske ulik press og behov for klimatilpasninger på en systemisk måte (f.eks. jorderosjon
à effekt på kystregion à press på marint økosystem

• Teknologisk, logistisk, sosial og økonomisk innovasjon

Viktig
• Borgermedvirkning
• Tiltak i minst 5 regioner ved Atlanterhavet/i Arktis
• Involvere minst 10 “assosierte regioner”
• Tiltaksplan for reproduksjon og oppskalering i andre

regioner

Budsjett per 
prosjekt €

20 mio €

Totaltbudsjett 20 mio €

TRL-nivå 5-7

Prosjekttype IA
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HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-03: Mediterranean sea basin lighthouse - Actions to 
prevent, minimise and remediate chemical pollution
• Fokus på forebygge og redusere utslipp av kjemikalier
• Forrige lighthouse-utlysning fokuserte på plast, mikroplast og søppel
• Demonstrere løsninger for å 

• forebygge og minimere forurensning fra kjemikalier i Middelhavet og fra tilhørende elvesystemer
• erstatte til mindre forurensende stoffer og materialer

• Understøtte MSFD & WFD – overvåking, vurderinger og tiltak
• Understøtte EU Zero Pollution Action Plan, Convention for the protection of the Mediterranean sea

against pollution og Chemical Strategy for Sustainability

• Viktig
• Samarbeid med nasjonale og regionale myndigheter
• Borgermedvirkning
• Løsninger må kunne oppskaleres og reproduseres
• Demonstration sites (3) 
• Associated regions (5)

Budsjett per prosjekt € 8,5 mill. euro

Totalt budsjett 17 mill. euro

TRL-nivå 5-7

Prosjekttype IA
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HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-04: Prevent and eliminate litter, plastics and 
microplastics: Innovative solutions for waste-free European rivers

• Ikke knyttet til et spesifikt geografisk område - lighthouse
• Demonstrere løsninger (5) for å forebygge og/eller fjerne søppel, plast og mikroplast i elver.
• Minst 2 løsninger skal fokusere på fjerning (eliminating) av mikroplast
• Identifisere mulig erstatninger (mindre forurensende stoffer og materialer) 
• Reduserte utslipp av søppel, plast (50%) og mikroplast (30%) i europeiske elver
• Understøtte MSFD og WFD – overvåking

• Viktig
• Samarbeid med nasjonale og regionale myndigheter
• Borgermedvirkning
• Løsninger må kunne oppskaleres og reproduseres 
• Demonstration sites (3) 
• Associated regions (5)

Budsjett per prosjekt € 10 mill.euro

Totalt budsjett 10 mill. euro

TRL-nivå 7-8

Prosjekttype IA
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HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-05: Marine litter and pollution – Smart and low 
environmental impact fishing gears

• Ikke knyttet til et spesifikt geografisk område - lighthouse
• Redusert forurensning og belastning (low-impact fisheries)
• Bedre kartlegging av tapt redskap
• Bedring av marine habitater 
• Demonstrere løsninger (minst 3) under reelle forhold (real conditions) som omfatter ett av to:

1. Sirkularitet; resirkulering av utstyr - bruk av bærekraftige materialer
2. Miljøeffekter

• reduseree utslipp fra utstyr; kjemikalier og mikroplast fra utstyr
• reduseree bifangst og spøkelsesfiske
• muliggjør sporing og opphenting av tapt utstyr
• bidrar til økt energieffektivitet og reduserte utslipp; produksjon og bruk

• Bevisstgjøring i næringen om alternative bærekraftige løsninger

• Viktig
• Nært samarbeid forskning, industri og andre interessenter
• Demonstrere minst 3 løsninger - reelle forhold

Budsjett per prosjekt € 2,5 mill.euro

Totalt budsjett 10 mill. euro

TRL-nivå 7-8

Prosjekttype IA
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HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-06: Lighthouse in the Baltic and the North Sea basins 
– bringing sustainable algae-based products and solutions to the market

• Forrige utlysning fokuserte på utvikling av algeoppdrett i fm offshore vind.
• Fokus nå er på økt bruk av algeprodukter til mat og fôr, i et bredt industrispekter

• Bidra til 
• økt markedsinntreden av algeprodukter
• bedre kunnskap om algeprodukter hos forbruker / konsument
• bedre kunnskap om markedsbarrierer

• Utvikle og demonstrere algebaserte løsninger
• Identifisere barrierer for markedsinntreden 
• Utvikle og teste kommersialiseringsstrategi(er)
• Kunnskap om forbruker / konsument aksept

• Viktig
• Samarbeid akademia, algeprodusenter, produktutviklere og forbruker
• Formidling og interessentinvolvering
• Opplæring og utdanning

Budsjett per prosjekt € 8,5 mill.euro

Totalt budsjett 17 mill. euro

TRL-nivå 7-8

Prosjekttype IA
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HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-07: Integration of biodiversity monitoring 
data into the Digital Twin Ocean

• Øke havdatabasen relatert til biologisk mangfold

• Øke flyt av relevant data – identifisere eksisterende og utilgjengelig data 

• Utvikling av digital komponent for biologisk mangfold og integrering i DTO
• Case-study – utvikling av digitale verktøy

• Bidra med data til digital tvilling
• Støtte Blue Parks lighthouse prosjektene

Viktig
• Lenket til tidligere utlysninger

• Kan bruke cascading grant scheme for å få utilgjengelig data
• All data skal offentliggjøres

Budsjett per 
prosjekt €

10 mio €

Totaltbudsjett 10 mio €

TRL-nivå 5-7

Prosjekttype IA
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HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-08: Student and school activities for the 
promotion of education on “blue” sustainability and the protection of marine and 
freshwater ecosystems

• Øke mobilisering og engasjement til barn og unge i skolealder på tvers av hele Europa
• Etablere skoleprosjekter som implementerer målene til samfunnsoppdraget 
• Utvide nettverket av blå skoler
• Øke forståelsen av verdien til hav og vann blant lærere og elever
• Promotere samfunnsoppdraget
• Teknisk støtte til skoleprosjekter

Viktig
• Gi finansiell støtte til tredjeparter – Network of European Blue Schools
• Minst tre skoleprosjekter
• Lenket til andre relevante mission prosjekter og blue parks

Budsjett per 
prosjekt €

3 mio €

Totaltbudsjett 3 mio €

Prosjekttype CSA
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HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-09: Towards a European e-DNA library of 
marine and freshwater species

• Bidra til utvikling av neste generasjons overvåkningsprogrammer og kartlegging – samle og analysere miljø 
DNA til marin og ferskvanns arter

• Evaluere behov og krav for etablere et EU e-DNA bibliotek for marine og ferskvannsarter
• Koordinering og nettverksbygging med pågående EU aktiviteter på feltet. 
• Harmonisere og fremme synergier mellom pågående prosjekter
• Lenke til Digital Twin ocean

Viktig
• Lenket til tidligere Horisont prosjekt
• Forventet samarbeid med klynge 6 prosjekter

• HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-03 
• HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-01

• Nasjonale og regionale myndigheter

Budsjett per 
prosjekt €

2 mio €

Totaltbudsjett 2 mio €

Prosjekttype CSA
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HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-10: Towards local community –driven 
business model: regenerative ocean farming

• Skal støtte utviklingen av bærekraftig og lokalt ledet initiativer for havoppdrett
• Kompetanseutvikling og jobbskaping 
• Regenerativ havbruk
• Forbedrede hav- og kysthabitater, biologisk mangfold og økt bevaringskapasitet
• Bygge på erfaring fra tidligere EU prosjekter

Viktig
• Prosjekt i tre ulike havbassengene
• «Community driven» tilnærming
• Bidra til mål nr 3 «making blue economy sustainable, carbon neutral and circular»
• Involvere lokale aktører; SMBer, fiskere, start-ups, lokale myndigheter ect

Budsjett per 
prosjekt €

1 mio €

Totaltbudsjett 3 mio €

Prosjekttype CSA


