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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Filar II - Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa
Rozwój kluczowych technologii i rozwiązań stanowiących podstawę polityki UE i
celów zrównoważonego rozwoju

Filar II: 53,52 mld€
Klaster 2: 2,3 mld€

Założenia Klastra 2
I.

Osiągnięcie celów EU dotyczących:
a.
b.
c.

II.

III.

Poprawy rządów demokratycznych i zaangażowania obywatelskiego
Zabezpieczenia i promocji dziedzictwa kulturowego Europy
Odpowiedzi na oraz tworzenia wieloaspektowych społecznych, ekonomicznych,
technologicznych i kulturowych transformacji

Mobilizacja multidyscyplinarnego potencjału nauk społecznych i
humanistycznych w Europie celem zrozumienia istotnych współczesnych
procesów transformacji społeczeństwa, gospodarki, polityki i kultury.
Dostarczenie opartych na wiedzy różnorodnych polityk, umożliwiających
społecznie sprawiedliwy i integracyjny wzrost Europy w obszarach
ekologicznych i cyfrowych.

Synergie Klastra 2 (wybrane)
•
•
•

•
•

•
•

Creative Europe: implementacja badań, technologii i innowacji sektora CCI i
dziedzictwa kulturowego
Erasmus+: innowacyjne praktyki integracji migrantów w edukacji, nowoczesne metody
zaangażowania obywateli, edukacja promująca wartości europejskie i demokrację
Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej: wyniki
projektów dot. zaufania wobec instytucji rządzących, zapobiegania dezinformacji i
zaangażowania obywateli
Digital Europe Programme: technologie cyfrowe (szczególnie AI) – dziedzictwo
kulturowe, transformacja cyfrowa instytucji dziedzictwa kulturowego
European Regional Development Fund: cyfryzacja instytucji rządowych, inwestycje w
infrastrukturę kulturalną i społeczną, rozwój usług kulturalnych i zachowanie
dziedzictwa kulturowego
InvestEU Programme: wdrażanie wyników badań i innowacji dla sektorów CCI i
dziedzictwa kulturowego
Asylum and Migration Fund: wykorzystanie opartych na dowodach polityk i wyników
projektów związanych m.in. Zarządzaniem legalną i nieregularną migracją, integracją
migrantów i ochroną azyli.

Klaster 2 - priorytetowe obszary badawcze (destinations) na lata 2021-2022
Demokracja i rządy
• Budżet na konkurs 2021: 50 mln €
• Liczba tematów konkursowych: 5
Europejskie dziedzictwo kulturowe oraz sektory kulturalne i kreatywne

• Budżet na konkurs 2021: 51.5 mln €
• Liczba tematów konkursowych: 6
Przemiany społeczne i ekonomiczne

• Budżet na konkurs 2021: 57 mln €
• Liczba tematów konkursowych: 7
Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 21/01/2021

Destination 1: Demokracja i rządy

Oczekiwania

Obszary
konkursowe
2021-2022

• Efektywniejsze rządy demokratyczne
• Odzyskanie zaufania do demokracji
• Zaangażowanie i aktywny udział
społeczeństwa

• Ochrona i krzewienie demokracji
• Kształtowanie demokracji na nowo

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 21/01/2021

Destination 1: Demokracja i rządy
Konkurs: Protecting and nurturing democracies
1. The future of liberal democracy in Europe
Oczekiwane wyniki:
- Opracowanie wizji przyszłości dla instytucji liberalnej demokracji
- Refleksja nad wyglądem liberalnej demokracji 21go wieku w Europie
- Opracowanie rekomendacji, narzędzi i narracji dla przywrócenia prawomocności
i efektywności demokracji
Budżet: 10 mln € / 3 projekty RIA
2. Economic models and modern democracies
Oczekiwane wyniki:
- Większa odpowiedzialność i wpływ demokracji na procesy ekonomiczne
- Rola instytucji i aktorów demokratycznych w łagodzeniu negatywnych efektów
ekonomicznych na społeczeństwo i procesy demokratyczne
Budżet: 10 mln € / 3 projekty RIA

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 21/01/2021

Destination 1: Demokracja i rządy
Konkurs: Protecting and nurturing democracies
3. Feminisms for a new age of democracy
Oczekiwane wyniki:
- Opracowanie rekomendacji, narzędzi i rozwiązań promujących równość płci;
- Feminizm oraz kwestie płci w ekstremalnie populistycznych dyskursach –
zrozumienie mechanizmów oraz opracowanie metod przeciwdziałania
Budżet: 10 mln € / 3 projekty RIA
4. Democratic politics in the EU’s neighbourhood
Oczekiwane wyniki:
- Upracowanie i poprawa narzędzi polityk wspierania liberalnej demokracji w krajach
sąsiadujących z UE
- Refleksja nad aspiracjami i rolą UE jako instytucji wspierającej demokrację w krajach
sąsiadujących z UE
Budżet: 10 mln € / 3 projekty RIA

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 21/01/2021

Destination 1: Demokracja i rządy
Konkurs: Protecting and nurturing democracies
5. Politics and governance in a post-pandemic world
Oczekiwane wyniki:
- Analiza wielopoziomowego wpływu pandemii COVID-19 na politykę EU
- Opracowanie rekomendacji zwiększających możliwości budowania narzędzi
reagowania na katastrofy globalne przez UE oraz inne instytucje demokratyczne,
rządy i organy międzyrządowe
Budżet: 10 mln € / 3 projekty RIA

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 21/01/2021

Destination 2: Europejskie dziedzictwo kulturowe oraz sektory
kulturalne i kreatywne

Oczekiwania

Obszary
konkursowe
2021-2022

• DK i SK jako czynnik napędowy
innowacji i tożsamości w Europie
• Zaangażowanie
społeczeństwa,
obywateli i sektora ekonomicznego
• Lepsza ochrona, odbudowa i promocja
dziedzictwa kulturowego Europy
• Badania i innowacje dla dziedzictwa
kulturowego i sektorów kreatywnych
• Zaangażowanie interesariuszy

Destination 2: Europejskie dziedzictwo kulturowe oraz sektory
kulturalne i kreatywne
Konkurs: Research and innovation on cultural heritage and CCIs
1. Green technologies and materials for cultural heritage
Oczekiwane wyniki:
- Opracowanie zrównoważonych i ekologicznych metod konserwacji, zachowania i
restaurowania pomników i innych dzieł kultury
- Wzmocnienie świadomości społeczeństwa nt. zachowania dziedzictwa kulturowego i
sztuki
Budżet: 12 mln € / 3 projekty RIA
2. New ways of participatory management and sustainable financing of museums and other
cultural institutions
Oczekiwane wyniki:
- Promowanie roli muzeów i innych instytucji kultury we wzmacnianiu dobrostanu, zdrowia
i spójności społecznej w okresie pokryzysowym
- Wsparcie rozwoju muzeów i instytucji kultury i ich wpływu na wzrost ekonomiczny i
regionalny
Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA
Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 21/01/2021

Destination 2: Europejskie dziedzictwo kulturowe oraz sektory
kulturalne i kreatywne
Konkurs: Research and innovation on cultural heritage and CCIs
3. Cultural and creative industries as a driver of innovation and competitiveness
Oczekiwane wyniki:
- Rozwój potencjału innowacyjnego CCI
- Ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu CCI na gospodarkę EU
- Wpływ nowych technologii, modeli biznesowych, komptencji na rozwój CCI w
Europie
Budżet: 12 mln € / 3 projekty RIA
4. Preserving and enhancing cultural heritage with advanced digital technologies
Oczekiwane wyniki:
- Wykorzystanie technologii cyfrowych dla ochrony, konserwacji i zabezpieczenia dóbr
dziedzictwa kulturowego
- Zwiększenie dostępu do dóbr dziedzictwa dzięki narzędiom i technologiom cyfrowym
- Narzędzia cyfrowe i dziedzictwo kulturowe post COVID-19
Budżet: 12 mln € / 3 projekty RIA
Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 21/01/2021

Destination 2: Europejskie dziedzictwo kulturowe oraz sektory
kulturalne i kreatywne
Konkurs: Engagement with stakeholders
1. Mobilising the network of National Contact Points in Cluster 2
2. Coordination of European cultural heritage research and innovation among Member
States
Oczekiwane wyniki:
- Mapowanie krajowych i europejskich działań i inicjatyw w obszarach dziedzictwa
kulturowego, pochodzenia, architektury
- Uruchomienie nowatorskiej sieci koordynacji działań i polityk R&I w dla rozwoju
obszaru dziedzictwa kulturowego
Budżet: 3 mln € / 1 projekt CSA

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 21/01/2021

Destination 3: Przemiany społeczne i ekonomiczne

Oczekiwania

Obszary
konkursowe
2021-2022

• Wzmocnienie odporności i trwałości społecznej
poprzez lepsze zrozumienie społecznych,
etycznych, politycznych i ekonomicznych
czynników zmian
• Wzrost integracji i zmniejszenie słabości
społecznych poprzez oparte na dowodach
polityki wzrostu

• Integracja w czasach zmian
• Zrównoważona przyszłość Europy

Destination 3: Przemiany społeczne i ekonomiczne
Konkurs: Inclusiveness in times of change
1. Estimates of irregular migrants in Europe - stakeholder network
Oczekiwane wyniki:
- Przegląd szacunkowej liczby nieregularnych migrantów w UE
- Poprawa danych źródłowych i statystycznych nt. migracji
- Ocena wykonalności oraz kosztowych, ekonomicznych, społeczno-demograficznych
i zdrowotnych korzyści programów standaryzacyjnych
Budżet: 3 mln € / 1 projekt CSA

2. Providing support in a changing world of work and social protection
Oczekiwane wyniki:
- Analiza wpływu nowych form pracy na systemy opieki w Europie
- Nowe rozwiązania dla adaptacji systemów opieki
Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 21/01/2021

Destination 3: Przemiany społeczne i ekonomiczne
Konkurs: Inclusiveness in times of change

3. Determining key drivers of inequality trends
Oczekiwane wyniki:
- Analiza głównych trendów powstawiania nierówności
- Identyfikacja kluczowych czynników tworzenia nierówności terytorialnych
- Zrozumienie społecznego postrzegania nierówności
Budżet: 10 mln € / 3 projekty RIA
4. Addressing poor learning outcomes in basic skills and early school leaving at
national, regional and local level in Europe
Oczekiwane wyniki:
- Działania naukowe i polityki adresowane niskim wynikom w nauczaniu
- Analiza i ocena polityk celujących w problem niskich osiągnięć w nauce i rezygnacji ze
szkół
Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA
Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 21/01/2021

Destination 3: Przemiany społeczne i ekonomiczne
Konkurs: Inclusiveness in times of change
5. Integration of emerging new technologies into education and training
Oczekiwane wyniki:
- Nowe technologie w nauczaniu: ocena potencjału, możliwości, barier i zagrożeń
- Zrównoważona cyfryzacja edukacji i nauki w przyszłości
Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA
6. Towards a new normal? Employment and social impacts of changing supply chains
and declining trade intensities
Oczekiwane wyniki:
- Rozwój wiedzy o zmianach i zakłóceniach w strukturach handlu, globalnych
łańcuchach wartości i sieciach produkcyjnych (w tym ocena wpływu COVID-19)
- Wpływ COVID-19 i kryzysu zdrowotnego na globalne łańcuchy wartości, sieci
produkcyjne, bezpieczeństwo dostaw.
Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA
Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 21/01/2021

Destination 3: Przemiany społeczne i ekonomiczne
Konkurs: Inclusiveness in times of change
7. Upgrading Independent Knowledge on Contemporary China in Europe
Oczekiwane wyniki:
- Zwiększenie wiedzy o społecznej, politycznej i ekonomicznej charakterystyce Chin
- Ocena wpływu polityki zagranicznej Chin
Budżet: 8 mln € / 2 projekty RIA

Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkic roboczy
Programu Pracy 2021-2022 z dn. 21/01/2021

Założenia konkursowe:
•
•
•
•
•
•
•

Realizowane przez konsorcja międzynarodowe
Jeden konkurs rocznie
Wyłącznie jednoetapowe
Ogłoszenie konkursów 2021 – maj br.
Zamknięcie konkursów 2021 – wrzesień br.
Otwarte dla wszystkich zainteresowanych instytucji
Info-day i spotkania brokerskie w planach

„Interdisciplinarity and inclusion of Social Sciences and Humanities (SSH) is a prerequisite
for addressing a number of societal challenges, which are cross-cutting by nature”

Nauki społeczne i humanistyczne w pozostałych Klastrach
Klaster 1 (Zdrowie): starzenie i zmiany demograficzne; nierówności społecznoekonomiczne; środowiska pracy; równy dostęp do ochrony zdrowia wysokiej jakości
Klaster 3 (Bezpieczeństwo
cywilne na rzecz społeczeństwa): zapobieganie
dezinformacji i fake newsom; większa świadomość społeczna nt. sytuacji kryzysowych i
katastrof
Klaster 4 (Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna): technologie AI na
rzecz walki z dezinformacją; Przemysł 5.0 dla wzrostu kompetencji zawodowych;

Klaster 5 (Klimat, energia, mobilność): wzmocnienie środowisk SSH w badaniach w
obszarach klimatu, energii i mobilności; wpływ socjo-ekonomiczny oraz społeczne i
obywatelskie aspekty wprowadzenia rozwiązań zautomatyzowanej mobilności.
Klaster 6 (Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko): zdrowe
i zrównoważone diety/odżywianie; zwiększenie świadomości użytkowników mórz;
warunki pracy, zdrowie i bezpieczeństwo pracy w rolnictwie
Powyższe informacje nie mogą być uznane za oficjalne, ponieważ nie zostały jeszcze
zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą ulec zmianie. Źródło: szkice robocze
Programu Pracy 2021-2022

Partnerstwo EIT Cultural and Creative Industries
Założenia

Cele

Poprawa konkurencyjności i zdolności innowacyjnych w
sektorach kultury i kreatywnym (wspieranie talentów,
powstawania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań,
przyspieszanie rozwoju innowacyjnych firm)
Rozwiązania w zakresie europejskich wyzwań
dotyczących:
• kreatywności, różnorodności kulturowej oraz
wartości
• tożsamość europejska i spójność;
• Zatrudnienie, odporności gospodarczej i
inteligentnego wzrostu;
• pozycji Europy w kontekście globalnym.
Opis KIC CCI

Factsheet

Partnerstwo EIT Cultural and Creative Industries

Rejestracja

Inicjatywa Nowy Europejski Bauhaus
Twórcza i interdyscyplinarna inicjatywa ukierunkowana na wsparcie wdrażania
Europejskiego Zielonego Ładu: „to make the Green Deal a cultural, human centred
and positive, “tangible” experience”.
Fazy realizacji Inicjatywy:
 Współtworzenie (do lata 2021): zbieranie idei/pomysłów oraz istniejących
rozwiązań. Stworzenie struktury wsparcia bazującej na programach europejskich (w
tym planów konkursów na działania pilotażowe w Krajach Członkowskich)
 Wdrożenie (od września 2021): uruchomienie konkursów na działania pilotażowe
(co najmniej 5 wdrożeń)
 Upowszechnianie (od stycznia 2023): transfer wiedzy i wyników projektów
pilotażowych do interesariuszy w Europie i poza nią. Wsparcie networkingu i
wymiany wiedzy.
Zgłoszenia do fazy Współtworzenia są otwarte: LINK

Oficjalna inauguracja Horyzontu Europa, nowego programu UE w zakresie badań i
innowacji (2021-2027).
Wiadomości i aktualizacje dotyczące czerwcowego wydarzenia będą regularnie
udostępniane w mediach społecznościowych i oznaczane hasztagiem #RiDaysEU, a
także na stronie internetowej wydarzenia.

Mikołaj Pyczak
mikolaj.pyczak@ncbr.gov.pl
kom. 664 032 125

Dziękuję za uwagę
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