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Założenia Klastra 2
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I. Osiągnięcie celów EU dotyczących:

a) Poprawy rządów demokratycznych i zaangażowania obywatelskiego

b) Zabezpieczenia i promocji dziedzictwa kulturowego Europy

c) Tworzenia wieloaspektowych społecznych, ekonomicznych, technologicznych i kulturowych transformacji

II. Mobilizacja multidyscyplinarnego potencjału nauk społecznych i humanistycznych w Europie celem 

zrozumienia istotnych współczesnych procesów transformacji społeczeństwa, gospodarki, polityki i 

kultury.

III. Tworzenie różnorodnych polityk, umożliwiających społecznie sprawiedliwy i integracyjny wzrost 

Europy w obszarach ekologicznych i cyfrowych.



Synergie Klastra 2 (wybrane)
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I. Creative Europe i InvestEU Programme: implementacja badań, technologii i innowacji sektora CCI i dziedzictwa kulturowego

II. Erasmus+: innowacyjne praktyki integracji migrantów w edukacji, nowoczesne metody zaangażowania obywateli, edukacja 

promująca wartości europejskie i demokrację

III. Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej: wyniki projektów dot. zaufania wobec instytucji 

rządzących, zapobiegania dezinformacji i zaangażowania obywateli

IV. Digital Europe Programme: technologie cyfrowe (szczególnie AI) – na potrzeby dziedzictwa kulturowego, transformacji cyfrowej 

instytucji dziedzictwa kulturowego

V. European Regional Development Fund: cyfryzacja instytucji rządowych, inwestycje w infrastrukturę kulturalną i społeczną, rozwój 

usług kulturalnych i zachowanie dziedzictwa kulturowego

VI. Asylum and Migration Fund: wykorzystanie wyników projektów związanych m.in. Zarządzaniem legalną i nieregularną migracją, 

integracją migrantów i ochroną azylantów/uchodźców



Klaster 2 WP 2021-2022 - Budżet
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HERITAGE
144.5 M€

34.2%

DEMOCRACY
130.5 M€

31%

TRANSFORMATIONS
147 M€
34.8%

2022 2021

49.5 M€
(5 RIAs)

81 M€
(9 RIAs)

90 M€
(10 RIAs)

57 M€
(6 RIAs 

+ 1 CSA)

93 M€
(9 RIAs

+1 CSA)

51.5M€
(5 RIAs

+2 CSAs)

160.26 M€

264.17 M€

4
2
2
.9

2
 M

€

Including 

Cluster 2 other actions (0.92 M€)

not including 

10% Mission / 6% Administrative costs

Innovative Research on 

Democracy and Governance

Innovative Research on the 
European Cultural Heritage and the 

Cultural and Creative Industries

Innovative Research on Social and 

Economic Transformations



Klaster 2 - priorytetowe obszary badawcze (destinations) na lata 2021-2022
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Europejskie dziedzictwo kulturowe oraz sektory kultury i kreatywne

Demokracja i rządy

Przemiany społeczne i ekonomiczne

• Budżet na konkurs 2022: 81 mln €

• Liczba tematów konkursowych: 9

• Budżet na konkurs 2022: 93 mln €

• Liczba tematów konkursowych: 10

• Budżet na konkurs 2022: 90 mln €

• Liczba tematów konkursowych: 10



Destination 1: Demokracja i rządy
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• Efektywniejsze rządy demokratyczne 

• Odzyskanie zaufania do demokracji

• Zaangażowanie i aktywny udział społeczeństwa

• Ochrona i krzewienie demokracji

• Kształtowanie demokracji na nowo

Oczekiwania

Obszary 
konkursowe 
2021-2022



Destination 1: Demokracja i rządy

8

Topic Name Action Budget

(€M)

Project budget

(€M)

Opening Deadline

HORIZON-CL2-2022-

DEMOCRACY-01-01

Artificial intelligence, big data and 

democracy

RIA 9.00 2.00 to 3.00 20.01.2022 20.04.2022

HORIZON-CL2-2022-

DEMOCRACY-01-02

The future of democracy and civic 

participation

RIA 9.00 2.00 to 3.00 20.01.2022 20.04.2022

HORIZON-CL2-2022-

DEMOCRACY-01-03

The impact of inequalities on democracy RIA 9.00 2.00 to 3.00 20.01.2022 20.04.2022

HORIZON-CL2-2022-

DEMOCRACY-01-04

Education for democracy RIA 9.00 2.00 to 3.00 20.01.2022 20.04.2022

HORIZON-CL2-2022-

DEMOCRACY-01-05

Evolution of political extremism and its 

influence on contemporary social and 

political dialogue

RIA 9.00 2.00 to 3.00 20.01.2022 20.04.2022

HORIZON-CL2-2022-

DEMOCRACY-01-06

Media for democracy – democratic media RIA 9.00 2.00 to 3.00 20.01.2022 20.04.2022

HORIZON-CL2-2022-

DEMOCRACY-01-07

Politics and the impact of online social 

networks and new media

RIA 9.00 2.00 to 3.00 20.01.2022 20.04.2022

HORIZON-CL2-2022-

DEMOCRACY-01-08

Representative democracy in flux RIA 9.00 2.00 to 3.00 20.01.2022 20.04.2022

HORIZON-CL2-2022-

DEMOCRACY-01-09

Global governance for a world in transition: 

Norms, institutions, actors

RIA 9.00 2.00 to 3.00 20.01.2022 20.04.2022



Destination 1: Demokracja i rządy
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Konkurs: Protecting and nurturing democracies

1. Artificial intelligence, big data and democracy
Oczekiwane wyniki:

- Ochrona podstawowych praw i wartości Europejskich przed nieuregulowanym użyciem AI oraz big data

- Innowacyjne wykorzystanie AI i big data dla podniesienia zaangażowania obywatelskiego i poprawy

procesów demokratyczne

Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA

2. The future of democracy and civic participation
Oczekiwane wyniki:

- Zwiększenie i rozszerzenie zaangażowania obywatelskiego w procesy demokratyczne, z uwzględnieniem

mniej zaangażowanych społeczności i grup populacji (od poziomu lokalnego po europejski)

- Eksperymentalne działania badawcze i innowacyjne celujące w zwiększenie zaufania instytucje zarządzania

demokratycznego (procesy partycypacyjne, narzędzia pozyskiwania opinii zwrotnych od obywateli)

Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA



Destination 1: Demokracja i rządy
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Konkurs: Protecting and nurturing democracies

3. The impact of inequalities on democracy
Oczekiwane wyniki:

- Długoterminowy wpływ nierówności (społeczno-ekonomicznych, płciowych, zdrowotnych, przestrzennych,

etnicznych i innych) na partycypację polityczną, jakość i stabilność demokracji

- Rozwój, walidacja i pilotaż strategii, polityk i planów działań odnoszących się do walki z nierównościami

- Działania wspierające włączenie zmarginalizowanych grup społecznych w procesy demokratyczne i

partycypacyjne

Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA

4. Education for democracy
Oczekiwane wyniki:

- Narzędzia wspierające humanistyczne i obywatelskie aspekty edukacji - promowanie aktywnych

demokratycznych postaw obywatelskich, również poprzez działania eksperymentalne

- Wzmocnienie procesów krzewienia demokracji w edukacji poprzez zaangażowanie obywateli w tworzenie

treści edukacyjnych, opracowanie narzędzi szkoleniowych oraz celów dla procesów

Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA



Destination 1: Demokracja i rządy
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Konkurs: Protecting and nurturing democracies

5. Evolution of political extremism and its influence on contemporary social and political dialogue
Oczekiwane wyniki:

- Pogłębiona analiza głównych czynników obecnego wzrostu narracji ekstremistycznych i ich wpływu na

bieżący światopogląd, dyskursy i polityki w Europie (w kontekście lokalnym i globalnym)

- Utworzenie rekomendacji dla polityk mających na celu zwalczanie narracji ekstremistycznych przy

jednoczesnym ograniczeniu ich zasięgu i wpływu

Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA

6. Media for democracy – democratic media
Oczekiwane wyniki:

- Przedstawienie sposobów zaangażowania obywateli i decydentów w tworzenie zdrowego i wzmacniającego

obrazu demokracji z wykorzystaniem mediów

- Promowanie odpowiedzialności, jakości i transparentności mediów

Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA



Destination 1: Demokracja i rządy
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Konkurs: Protecting and nurturing democracies

7. Politics and the impact of online social networks and new media
Oczekiwane wyniki:

- Ocena wpływu nowych technologii (np. sieci społecznościowe, nowe media) na procesy demokratyczne

- Opracowanie rekomendacji określających możliwości i wyzwania dla prezentacji idei politycznych i

kreowania zaangażowania demokratycznego w nowych mediach i platformach społecznościowych

Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA

8. Representative democracy in flux
Oczekiwane wyniki:

- Zbadanie średnio i długookresowego wpływu obecnego rozwoju społecznego i politycznego na demokracje

w Europie

- Opracowanie rekomendacji, narzędzi, metodologii i narracji dla zwiększania zaufania do instytucji

demokratycznych; pobudzenie transparentności, reprezentacyjności i inkluzywności systemów

demokratycznych

Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA



Destination 1: Demokracja i rządy
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Konkurs: Protecting and nurturing democracies

9. Global governance for a world in transition: Norms, institutions, actors
Oczekiwane wyniki:

- Wsparcie wiodącej roli UE w transformacji i obronie multilateralizmu

- Opracowanie rekomendacji politycznych, narzędzi, narracji i metodologii wspierających akcje ukierunkowane

na transnarodową demokrację

Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA



Destination 2: Europejskie dziedzictwo kulturowe oraz sektory kultury i 
kreatywne
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• DK i SKK 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

Oczekiwania

Obszary 
konkursowe 
2021-2022



Destination 2: Europejskie dziedzictwo kulturowe oraz sektory kultury i 
kreatywne
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Topic Name Action Budget

(€M)

Project 

budget

(€M)

Opening Deadline

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-

01

Safeguarding endangered languages in Europe CSA 3.00 2.00 to 3.00 20.01.2022 20.04.2022

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-

02

Europe’s cultural heritage and arts - promoting our values at 

home and abroad

RIA 9.00 2.00 to 3.00 20.01.2022 20.04.2022

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-

03

The role of perceptions, formed by traditions, values and beliefs, 

in shaping European societies and politics in the 21st century

RIA 9.00 2.00 to 3.00 20.01.2022 20.04.2022

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-

04

Traditional crafts for the future: a new approach RIA 12.00 3.00 to 4.00 20.01.2022 20.04.2022

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-

05

Towards a competitive, fair and sustainable European music 

ecosystem

RIA 9.00 2.00 to 3.00 20.01.2022 20.04.2022

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-

06

Increase the potential of the international competitiveness of 

the European filmmaking industry

RIA 12.00 3.00 to 4.00 20.01.2022 20.04.2022

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-

07

Protection of artefacts and cultural goods from anthropogenic 

threats

RIA 12.00 3.00 to 4.00 20.01.2022 20.04.2022

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-

08

Effects of climate change and natural hazards on cultural 

heritage and remediation

RIA 12.00 3.00 to 4.00 20.01.2022 20.04.2022

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-

09

Games and culture shaping our society RIA 9.00 2.00 to 3.00 20.01.2022 20.04.2022

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-

10

The New European Bauhaus – shaping a greener and fairer way 

of life in creative and inclusive societies through Architecture, 

Design and Arts

RIA 6.00 Around 3.00 20.01.2022 20.04.2022



Destination 2: Europejskie dziedzictwo kulturowe oraz sektory kultury i 
kreatywne
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Konkurs: Research and innovation on cultural heritage and CCIs

1. Safeguarding endangered languages in Europe
Oczekiwane wyniki:

- Szerokie podejście i implementacja metod i rozwiązań ochrony i propagowania użycia zagrożonych języków

- Promowanie dywersyfikacji językowej poprzez wzmacnianie społeczności lokalnych i zachęcanie do

zaangażowania obywatelskiego

Budżet: 3 mln € / 1 projekt CSA

2. Europe’s cultural heritage and arts - promoting our values at home and abroad
Oczekiwane wyniki:

- Większe zrozumienie i uznanie dla sztuki, dziedzictwa kulturowego i wartości Europy (wewnątrz i poza

granicami UE). Wzmocnienie związków z sektorami kreatywnymi.

- Umacnianie wspólnych działań mających na celu promowanie interesów ekonomicznych i kulturowych UE

oraz wzmacnianie konkurencyjności Europy

Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA



Destination 2: Europejskie dziedzictwo kulturowe oraz sektory kultury i 
kreatywne
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Konkurs: Research and innovation on cultural heritage and CCIs

3. The role of perceptions, formed by traditions, values and beliefs, in shaping European societies and politics in the 21st

century
Oczekiwane wyniki:

- Analiza czynników kształtujących postrzeganie społeczne (wyznanie, wartości, tradycje, historia, kultura, wiek, płeć i

inne)

- Zrozumienie wpływu czynników na tworzenie społeczności w Europie, ich wpływu na reakcje na sytuacje kryzysowe (np.

pandemia COVID-19) i post-kryzysową spójność UE

- Opracowanie rekomendacji mających przybliżyć politykę UE do społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem

wartości ważnych dla młodych ludzi i postrzegania przez nich najważniejszych wyzwań społecznych, ekonomicznych i

środowiskowych

Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA

4. Traditional crafts for the future: a new approach

Oczekiwane wyniki:

- Łączenie tradycyjnego rzemiosła z nowymi (w tym cyfrowymi) technologiami dla tworzenia nowych produktów, usług i

zawodów

- Stworzenie platform współpracy, rozwoju metodologii, programów nauczania i szkoleń rozwoju zawodowego dla

tworzenia miejsc pracy i odtwarzania przedsiębiorstw łączących tradycję z rozwiązaniami przyszłości.

Budżet: 12 mln € / 3 projekty RIA



Destination 2: Europejskie dziedzictwo kulturowe oraz sektory kultury i 
kreatywne
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Konkurs: Research and innovation on cultural heritage and CCIs

5. Towards a competitive, fair and sustainable European music ecosystem
Oczekiwane wyniki:

- Nowe/ulepszone metodologie oceny społecznej i ekonomicznej wartości muzyki. Zwiększenie transparentności

przemysłu muzycznego, szczególnie w obszarze muzyki online/streamingu, poprzez lepsze pozyskiwanie danych.

- Opracowanie wskaźników usprawniających ocenę działania sektora muzycznego i jego wpływ na rozwój

społeczny i ekonomiczny.

Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA

6. Increase the potential of the international competitiveness of the European filmmaking industry
Oczekiwane wyniki:

- Opracowanie nowej wiedzy nt. potrzeb i ścieżek rozwoju europejskiego przemysłu filmowego. Zwiększenie

konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Promocja Europejskiej aktywności i dywersyfikacji kulturalnej.

- Narzędzia i scenariusze polityk (również cyfrowe) wspierających ożywienie ekonomiczne branży po recesji

ekonomicznej i kryzysie COVID-19. Działania zapobiegające bezrobociu w tym sektorze.

Budżet: 12 mln € / 3 projekty RIA



Destination 2: Europejskie dziedzictwo kulturowe oraz sektory kultury i 
kreatywne
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Konkurs: Research and innovation on cultural heritage and CCIs

7. Protection of artefacts and cultural goods from anthropogenic threats
Oczekiwane wyniki:

- Opracowanie metod nieniszczących i cyfrowych narzędzi dla ochrony, identyfikacji i śledzenia dóbr kultury.

- Opracowanie rozwiązań wspierających wprowadzenie środków ochrony przed kradzieżą i nielegalnym

przemytem dóbr kultury.

Budżet: 12 mln € / 3 projekty RIA

8. Effects of climate change and natural hazards on cultural heritage and remediation
Oczekiwane wyniki:

- Ochrona i zabezpieczanie dziedzictwa kulturowego Europy przed efektami zmian klimatycznych, zagrożeniami

naturalnymi. Szczególnie na terenach wiejskich, odizolowanych, przybrzeżnych i morskich

- Identyfikacja i opracowanie innowacyjnych i zrównoważonych sposobów ochrony dziedzictwa i architektury

kulturalnej przed zmianami klimatycznymi, skutkami katastrof i zanieczyszczeniami.

Budżet: 12 mln € / 3 projekty RIA



Destination 2: Europejskie dziedzictwo kulturowe oraz sektory kultury i 
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Konkurs: Research and innovation on cultural heritage and CCIs

9. Games and culture shaping our society
Oczekiwane wyniki:

- Identyfikacja dowodów wpływu gier na społeczeństwo (w tym wartości kulturalnej i zagrożeń) oraz potencjału

innowacyjnego gier (online i innych); Poprawa wpływu na edukację, rozwój umiejętności, modele biznesowe,

zatrudnienie, kreatywność i spójność społeczną.

- Rola sektora gier i niekomercyjnych praktyk kreatywnych w rozwoju społeczeństwa UE; Aspekty prawne i IPR

społeczności i przemysłu gier na rynkach międzynarodowych

Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA

10. The New European Bauhaus – shaping a greener and fairer way of life in creative and inclusive societies

through Architecture, Design and Arts
Oczekiwane wyniki:

- Tworzenie innowacyjnych rozwiązań w architekturze i designie podkreślających użycie nowych form i

materiałów zgodnych z celami Europejskiego Zielony Ład

- Nowe obszary współpracy pomiędzy interesariuszami (w tym z sektorów kultury i kreatywnych)

zainteresowanymi opracowaniem nowych stylów życia w Europe, zgodnych z Nowym Europejskim

Bauhausem.

Budżet: 6 mln € / 2 projekty RIA



Destination 3: Przemiany społeczne i ekonomiczne
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• 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

Oczekiwania

Obszary 
konkursowe 
2021-2022



Destination 3: Przemiany społeczne i ekonomiczne
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Topic Name Action Budget

(€M)

Project 

budget

(€M)

Opening Deadline

HORIZON-CL2-2022-

TRANSFORMATIONS-01-01

Public policies and indicators for well-being and sustainable 

development

RIA 9.00 2.00 to 3.00 20.01.2022 20.04.2022

HORIZON-CL2-2022-

TRANSFORMATIONS-01-02

The impact of spatial mobility on European demographics, society, 

welfare system and labour market

RIA 9.00 2.00 to 3.00 20.01.2022 20.04.2022

HORIZON-CL2-2022-

TRANSFORMATIONS-01-03

Conditions of irregular migrants in Europe RIA 9.00 2.00 to 3.00 20.01.2022 20.04.2022

HORIZON-CL2-2022-

TRANSFORMATIONS-01-04

Decision-making processes of (aspiring) migrants RIA 9.00 2.00 to 3.00 20.01.2022 20.04.2022

HORIZON-CL2-2022-

TRANSFORMATIONS-01-05

Gender and social, economic and cultural empowerment RIA 9.00 2.00 to 3.00 20.01.2022 20.04.2022

HORIZON-CL2-2022-

TRANSFORMATIONS-01-06

Overcoming discrimination for an inclusive labour market RIA 9.00 2.00 to 3.00 20.01.2022 20.04.2022

HORIZON-CL2-2022-

TRANSFORMATIONS-01-07

Conditions for the successful development of skills matched to needs RIA 9.00 2.00 to 3.00 20.01.2022 20.04.2022

HORIZON-CL2-2022-

TRANSFORMATIONS-01-08

Strengthening racial, ethnic and religious equality RIA 9.00 2.00 to 3.00 20.01.2022 20.04.2022

HORIZON-CL2-2022-

TRANSFORMATIONS-01-09

Return and readmission of irregular migrants in the EU RIA 9.00 2.00 to 3.00 20.01.2022 20.04.2022

HORIZON-CL2-2022-

TRANSFORMATIONS-01-10

Socio-economic effects of ageing societies RIA 9.00 2.00 to 3.00 20.01.2022 20.04.2022
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Konkurs: Inclusiveness in times of change

1. Public policies and indicators for well-being and sustainable development

Oczekiwane wyniki:

- Analiza empiryczna różnych procesów wzrostu ekonomicznego oraz stopnia ich inkluzywności i zrównoważenia

- Ocena teoretyczna związków pomiędzy paradygmatami standardowego wzrostu ekonomicznego, a

aspektami zrównoważonego rozwoju (społecznym, ekonomicznym i środowiskowym)

Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA

2. The impact of spatial mobility on European demographics, society, welfare system and labour market

Oczekiwane wyniki:

- Analiza demograficznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych efektów mobilności w Europie, z

perspektywy obszarów wyjazdowych i przyjazdowych

- Identyfikacja efektywnych polityk promujących rozwój obszarów wiejskich, zrównoważenie i celujących w

nierówności na poziomie regionalnym

- Założenia polityk zapobiegających „drenażowi mózgów” i nadmiernemu wykorzystaniu siły roboczej. Wsparcie

budowy kapitału ludzkiego w regionach i krajach.

Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA
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3. Conditions of irregular migrants in Europe
Oczekiwane wyniki:

- Nowa wiedza nt. warunków i podatności nieregularnych migrantów w UE, dostępu do podstawowych praw i

usług, ich aktywności i wpływu na rynek pracy

- Poprawa zarządzania migracjami w UE poprzez ocenę efektów bieżących polityk dot. nieregularnej migracji

- Polityki chroniące podstawowe prawa nieregularnych migrantów i potrzeby społeczności goszczących

- Narzędzia i rozwiązania wspierające ochronę nieregularnych migrantów zarobkowych i ich wpływu na obszary

ekonomiczne, w których są zatrudnieni

Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA

4. Decision-making processes of (aspiring) migrants
Oczekiwane wyniki:

- Poprawa polityk migracyjnych UE poprzez analizę czynników migracyjnych na poziomach mikro- i mezo-

- Ocena stopnia uwzględnienia przez polityki zachowań migrantów planujących regularną migrację

- Przedstawienie zmienności decyzji podejmowanych w trakcie procesu migracji, oraz poziomu na który polityki

migracyjne mogą mieć wpływ na sam proces

Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA
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5. Gender and social, economic and cultural empowerment
Oczekiwane wyniki:

- Lepsze zrozumienie generowanych przez aspekty płci relacji w obszarach społecznych, ekonomicznych i

kulturalnych, uwzględniając punkty styku aspektów płci i innych kategorii społecznych.

- Wspieranie wdrażania 5go Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Równość płci oraz wzmacnianie pozycji

kobiet i dziewcząt)

Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA

6. Overcoming discrimination for an inclusive labour market
Oczekiwane wyniki:

- Wsparcie w opracowaniu polityk przeciwdziałania dyskryminacji oraz promujących integrację i zbieżność w

zatrudnieniu

- Rozwój praktyk wspierających zmniejszenie luk w zatrudnieniu pomiędzy wrażliwymi i głównymi grupami

społecznymi (np. osoby niepełnosprawne i zdrowe, kobiety i mężczyźni, migranci i społeczność lokalna, osoby

o innym pochodzeniu etnicznym lub rasowym)

- Identyfikacja i porównanie przydatności różnych polityki i rozwiązań.

Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA
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7. Conditions for the successful development of skills matched to needs
Oczekiwane wyniki:

- Wsparcie realizacji celów polityk „European Skills Agenda for Sustainable Competitiveness”, „Vocational

Education and Training” i „Adult Learning”

- Wsparcie w zrozumieniu, zmierzeniu i zmniejszeniu luk w umiejętnościach i zatrudnieniu poprzez

rozpowszechnienie i wdrożenie innowacji, przejścia na rozwiązania ekologiczne i cyfrowe, wzrost ekonomiczny

oraz dobrobyt jednostki

Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA

8. Strengthening racial, ethnic and religious equality
Oczekiwane wyniki:

- Mapowanie oraz zbieranie danych i wiedzy nt. występujących form rasizmu oraz zdarzeń związanych z

dyskryminacją i nienawiścią

- Poprawa polityk i praktyk przeciwdziałania rasizmowi i dyskryminacji poprzez ocenę istniejących polityk w

zakresie zatrudnienia, edukacji, bezpieczeństwa, zamieszkania i opieki zdrowotnej mniejszości i społeczności

migrujących w Krajach Członkowskich i stowarzyszonych z UE.

Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA
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9. Return and readmission of irregular migrants in the EU
Oczekiwane wyniki:

- Wsparcie zarządzania migracjami w UE poprzez ocenę barier i ułatwień w powrocie do krajów macierzystych,

szczególnie w kontekście przeszkód w powrocie do kraju wyjazdu

- Opracowanie innowacyjnych metodologii analizy i oceny strategii negocjacji i stanowisk aktorów

międzynarodowych zaangażowanych w procesy migracji

- Opracowanie rekomendacji bazujących na analizie interesariuszy zaangażowanych w procesy migracji oraz

kosztów finansowych i politycznych jakie ponoszą.

Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA

10. Socio-economic effects of ageing societies
Oczekiwane wyniki:

- Ocena wpływu starzenia się społeczeństw na produktywność, zatrudnienie, inwestycje, wzrost, opiekę

zdrowotną, dostęp do usług publicznych (cyfrowych) i zrównoważenie finansów publicznych średnio i

długookresowo

- Przedstawienie rozwiązań wykorzystujących benefity dłuższego życia oraz zbadanie aspektów starzenia

odnoszących się np. do czynników kulturowych, migracji, opieki rodzinnej, aktywnego starzenia, nabywania

nowych umiejętności i przeszkalania.

Budżet: 9 mln € / 3 projekty RIA
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Realizowane przez konsorcja międzynarodowe

 Jeden konkurs rocznie

Wyłącznie jednoetapowe

Ogłoszenie konkursów 2022 – styczeń `22

 Zamknięcie konkursów 2022 – kwiecień `22

Otwarte dla wszystkich zainteresowanych instytucji

DOKUMENTY KONKURSOWE

Horizon Europe Programme Guide

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf
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• Co roku ok 20 tys ekspertów bierze udział w ewaluacji wniosków projektowych. 

• Kto może być ekspertem?

• Oferta skierowana jest do osób, które mają wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i doświadczenie oraz dobrze posługują się 
językiem angielskim. Potrzebni są naukowcy, przedsiębiorcy, specjaliści od innowacji jak również fachowcy reprezentujący inne
sektory. Zgłaszać mogą się osoby z całego świata, jednakże Komisja Europejska zakłada, że większość ekspertów będzie pochodzić 
z państw członkowskich UE.

• Czy warto zostać ekspertem?

• Zdecydowanie tak. Praca eksperta to unikatowe doświadczenie i możliwość nawiązania bardzo cennych kontaktów zawodowych, 
a także kształtowania unijnej polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej. To również znakomita okazja pogłębienia wiedzy, jak 
najlepiej przygotować doskonały wniosek projektowy i osiągnąć sukces.

• Gorąco zachęcamy, by jak największa liczba specjalistów z Polski zarejestrowała się 
w bazie ekspertów.

• Jak się zarejestrować w bazie ekspertów?

• Rejestracji dokonuje się poprzez portal uczestnika (Funding & Tenders).

• Ważne jest, by rejestrując się w bazie ekspertów podać jak najwięcej informacji 
o swoich kwalifikacjach i doświadczeniu.
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