Misia Európskej únie v oblasti zdravých oceánov,
morí, pobrežných a vnútrozemských vôd

„Morská hviezdica 2030“
Do roku 2030 chceme naplno spoznať, zregenerovať
a chrániť oceány, moria a sladkovodné zdroje.

Neoddeliteľnou súčasťou 9. rámcového programu
EÚ pre výskum a inovácie, Horizon Europe (20212027), budú európske výskumno-inovačné misie.
Ich cieľom je dosiahnuť riešenia pre päť
najväčších výziev, ktorým v súčasnosti čelí naša
spoločnosť.

Čo sú misie?
Základom pôsobenia misií je riešenie najpálčivejších
problémov, ktorým v súčasnosti čelí ako európska
spoločnosť, tak aj celý svet.
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Misia: Morská hviezdica 2030
Oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody tvoria
spoločný systém, ktorý pokrýva približne 75% našej planéty a
na ktorom závisia všetky formy života na Zemi.
Všetka pitná voda, polovica z objemu kyslíka vyrábaného
našou planétou a približne 1/6 živočíšnych bielkovín, ktoré
konzumujeme, pochádza z oceánov a ostatných vodných
zdrojov.
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1. Získavanie a šírenie vedomosti, vytvorenie
pocitu zodpovednosti a emočného puta medzi

Sú tiež domovom tej najbohatšej rozmanitosti živých
druhov na Zemi. Poskytujú nám mnohé cenné suroviny a
služby. Sú využívané ako zdroj obnoviteľnej energie,
nových liečív, množstva surovín a poskytujú nám benefity
spojené s oddychom, kultúrou, turizmom, obchodom a
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2. Regenerácia poškodených morských a
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Zapojte sa aj Vy a prispejte k napĺňaniu cieľov misie!
Kontaktné body:
Zástupkyňa SR v misijnej skupine:
(Member States’ subgroup on healthy oceans and waters)

Ing. Yvetta Velísková, PhD.

veliskova@uh.savba.sk

Informácie a možnosti zapojenia: Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli
ERA Portál Slovensko

Investícia do Vašej budúcnosti. Projekt SK4ERA je spolufinancovaný Európskou úniou.
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