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kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
Horizont 2020
Nástupca spoločenskej výzvy 6 (SC6)
Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovatívne a reflexívne spoločnosti
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Horizont Európa
Zameranie na sociálne a humanitné vedy (SSH)
Pribudol kreatívny a umelecký priemysel
Klaster 2: kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Politické priority EÚ relevantné pre CL-2:






Nový impulz pre európsku demokraciu
Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí
Európa pripravená na digitálny vek
Silnejšia Európa vo svete
Podpora európskeho spôsobu života

+ Lepší prístup k riadeniu mobility a migrácie
+ Ochrana kultúrneho dedičstva a podpora kreativity

Ciele udržateľného rozvoja OSN relevantné pre CL-2:

Dôležité dokumenty pre CL-2:
Strategický plán programu Horizont Európa na roky 2021 – 2024
- definuje strategické zameranie investícií do výskumu a inovácií
v období 2021 – 2024
- slúžiť ako kompas, ktorý bude držať smer s politickými
prioritami Komisie: klimaticky neutrálna a zelená Európa,
vhodná pre digitálny vek, kde ekonomika funguje pre ľudí.
Pracovný program Horizont Európa CL-2 – tematicky zameraný a
určený pre spoločenské a humanitné odvetvia

Pracovný program
•
•
•
•
•

Základný pracovný dokument klastra na obdobie programu,
Obsahom sú výzvy a podmienky,
Rozdelený na 2 – ročné pracovné programy,
Aktuálne poznáme návrh na obdobie 2021 – 22,
Čaká sa na schválenie EK.

Dôležité poznať:
• Všeobecný úvod (General Introduction)
• Všeobecné prílohy (General Annexes)

Pracovný program
Členenie: 3 intervenčné oblasti
Demokracia a vláda
(Democracy and Governance)

Kultúrne dedičstvo a kultúrny a
kreatívny priemysel
(CulturalHeritageand the Cultural
and Creative Industries)

Spoločenská a ekonomická
transformácia(Social and Economic
Transformations)

Pracovný program
Ciele:
• posilnenia demokratickej správy vecí verejných a účasti občanov,
• ochrany a podpory kultúrneho dedičstva,
• podporovať a reagovať na rôzne/mnohostranné transformácie.

Hľadanie riešení:
• migrácie a mobility, či vnútornej či vonkajšej,
• zameriavať sa bude na podporu integrácie,
• zaoberať aj spoločenskými dopadmi pandémie.

Destinácie pracovného programu:
3 ciele resp. destinácie:
Rozpočet na 2021: 158,75mil.€
Rozpočet na 2022: 264,27 mil.€
D1. Inovatívny výskum v oblasti demokracie a správy vecí verejných
D2. Inovatívny výskum európskeho kultúrneho dedičstva a
kultúrneho a kreatívneho priemyslu
D3.Inovatívny výskum sociálnych a ekonomických transformácií

Destinácia 1 – Demokracia
Témy:
- Kríza demokracie --) oživenie dôvery v demokraciu a demokratické inštitúcie
- pokles dôvery v politické demokratické inštitúcie ---) zapojenie občanov a dosiahnutie
trvalých zmien v spoločnosti, dôraz sa kladie na otvorenosť vo výskume,
- nastáva posun k konsenzuálnej tvorbe politík.

2 výzvy:
2021: 50 mil.€
• Protecting and nurturing democracies (5 tém) – RIAs --) 3 projekty - každý vo výške 2 –
3mil.€
(výskum liberálnej demokracie, vplyv ekonomiky na demokratický proces, vplyv feminizmu,
rodovej rovnosti na demokraciu, vplyv demokracie v susedných autoritatívnych režimoch,
dopady pandémie)
Open: 15.4.2021 - Deadline 1.9.2021
2022: 81 mil.€
• Reshaping democracies (9 tém) - RIAs - deadline: 20.9.2022

Destinácia 2 – Kultúrne dedičstvo a CCIs
Témy:
• KD je súčasť našich životov, približuje nám našu minulosť, je nutné pochopiť KD a ako ho
interpretujeme,

• KD je inšpiráciou pre CCIs, pomáha ekonomickému rastu aj tvorbe pracovných miest,
podporovať konkurencieschopnosť CCIs je motorom inovácií,
• Aktivity tu majú viesť k tomu ako KD zachovávať, sprístupňovať, chrániť, obnovovať a
uchovávať, využitie jeho potenciálu, zabezpečiť lepšiu ochranu; podpora filmového
priemyslu, ochrana jazykov, hodnôt, tradícií, remesiel, hudby, hier...

• téma Nového európskeho Bauhaus-u (10) - kreatívna iniciatíva EK na prepojenie vedy,
kultúry, umenia a technológií - ide o environmentálny a kultúrny projekt

Destinácia 2 – Kultúrne dedičstvo a CCIs
3 výzvy

2021: 51,5 mil.€
• Research and innovation on cultural heritage and CCIs ( 4témy) – RIAs --) 3 projekty každý
vo výške 2 – 4mil.€
(zachovanie kultúrneho dedičstva zelenou cestou, udržateľné financovanie múzeí a
kultúrnych inštitúcií, CCIs priemysel ako ekonomický sektor, digitálne technológie pri
uchovávaní KD)
Open: 15.4.2021 - Deadline: 1.9.2021
• Engagement with stakeholders (2témy) – CSAs - Open: 15.4. 2021 - Deadline: 15.6. 2021
2022: 92, 80 mil.€
• Research and innovation on cultural heritage and CCIs (10 tém) - CSA, RIAs
Open: 20.1.2022 - Deadline: 20.4. 2022

• vrátane Nového európskeho Bauhaus-u

Destinácia 3 - Transformácie
Témy:
- eur. spoločnosti prechádzajú sociálno-ekon. transformáciami v dôsledku globalizácie,
technologického pokroku ... rastie príjmová nerovnosť
- Je potrebné riešiť sociálne a reg. nerovnosti, ľudský kapitál, migráciu a integráciu,
medzigeneračné solidaritu, medzi-kultúrny dialóg a sociálnu mobilitu, potreba kvalitných
systémov vzdelávania
2 výzvy
2021 – 57 mil.€
• Inclusiveness in times of change (7 tém) - 1x CSA, RIAs --) 2-3 projekty – 2-4 mil.€
(1 - migrácia, 3 - ekon. nerovnosti, 2 – vzdelávanie, NOVÉ: výskum novodobej Číny a jej
vplyvu v EU)
Open: 15.4.2021 - Deadline: 1.9.2021
2022 – 90 mil.€
• A sustainable future for Europe (10 tém) – RIAs - Open: 20.1.2022 - Deadline: 20.4. 2022

Ďakujem za pozornosť!
Kontakt: Katarína ŠIMKOVÁ
katarina.simkova@cvtisr.sk

Web: https://eraportal.sk/horizont-europa/
Mail: horizont@cvtisr.sk

