Program Horizon Europe (2021 – 2027)
Tieňový programový výbor Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna
spoločnosť
Tieňový programový výbor pre Klaster 2:
-

pracuje ako oficiálna expertná skupina Európskej komisie, ktorá pôsobí ako tematická podskupina
"tieňovej" strategickej konfigurácie pre prípravu programu Horizont Európa

-

pracuje v prípravnom období, pred spustením programu, so zreteľom na vytvorenie plne etablovaného
programového výboru pre Klaster 2 na celé trvanie programu Horizont Európa – ten môže byť zriadený
až finálnym prijatím legislatívneho balíka programu Horizont Európa

Zasadnutia výboru:
-

zvoláva predseda z vlastného podnetu alebo na žiadosť väčšiny členov po tom, ako GR pre výskum a
inováciu dalo svoj súhlas. Zasadnutia skupiny sa v zásade konajú v priestoroch Komisie a sú neverejné.

-

V roku 2020 sa uskutočnili zasadnutia online, a to najmä k pracovnému programu na obdobie 2021 a
2022 (1. zasadnutie – 15.05.2020; 2. zasadnutie - 12.06.2020, 3. zasadnutie - 18.09.2021, 4. zasadnutie
- 22.10.2020, 5. zasadnutie – 21. január 2021 a 26.02.2021 neformálne stretnutie EUROPEAN R&I
ON CCI - Cultural and Creative Industries).

Na zasadnutiach majú delegácie možnosť zapojiť sa do diskusie o návrhu výziev pracovného programu pre
Klaster 2 „Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť“. Po stretnutí zvyčajne nasledujú písomné pripomienky
a návrhy delegátov, k prerokúvaným materiálom.

Zástupkyne v tieňovom výboru pre Klaster 2 za SR:
 Ing. Kamila Borseková PhD. (UMB BB, Vedúca Výskumného a inovačného centra)
 Mgr. Katarína Deáková (MŠVVaŠ SR – sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania,
odbor inkluzívneho vzdelávania, SÚ SAV a FIF UK)
 Mgr. Monika Bideau Repčíková (Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli)
Činnosť skupiny prebieha v 2 rovinách:
-

formálnej – delegát má možnosť dávať pripomienky a predkladať návrhy, a tak usmerňovať
výsledný dokument, ktorý bude schválený.
Možnosť participácie na tomto procese.

-

neformálnej - delegát má možnosť nadväzovať kontakty s delegátmi iných krajín.
Možnosť kontaktovať, prípadne požiadať delegáta
z inej krajiny o podporu svojich pripomienok...

 Zoznam národných delegátov už v oficiálnych programových výboroch programu HE bude
neskôr zverejnený na webstránke Horizont Európa, kde si ho žiadatelia môžu nájsť a tak
nadviazať potrebný kontakt.

Kontakt:
katarina.deakova@minedu.sk
+421 918 576 191

