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Horizont Európa
Zameranie na sociálne a humanitné vedy (SSH)
Pribudol kreatívny a umelecký priemysel
Hľadanie riešení:
• migrácie a mobility, či vnútornej či vonkajšej,
• zameriavať sa bude na podporu integrácie,
• zaoberať aj spoločenskými dopadmi pandémie.

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:

Komplementárnosť a synergie s programami EÚ:
• Creative Europe,
• Erasmus+,
• Neighbourhood, Development and International Cooperation
Instrument,
• Digital Europe Programme (DEP),
• Reform Support Programme,
• Justice, Rights and Values Fund,
• European Social Fund Plus (ESF+),
• European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD),
• The InvestEU Programme,

Komplementárnosť a synergie s inými klastrami:
Klastre: 3,4,5 a 6
Klaster 3: Bezpečnosť
- bezpečnosti kultúrneho dedičstva z operatívneho hľadiska,
Klaster 2:
- preventívne aspekty ochrany kultúrneho dedičstva a analýzy
hybných síl, ktoré stoja za násilnými politickými transformáciami,
- odporúčania, ako riešiť radikalizáciu

Komplementárnosť a synergie s inými klastrami:
Klaster 4: Digi a priemysel
- zamerané na vývoj a testovanie digitálnych a priemyselných
technológií,

Klaster 2:
- využitie existujúcich digitálnych technológií pre výskum a
inovácie pre očakávané dopady klastra

Komplementárnosť a synergie s inými klastrami:
Klaster 5: Klíma
- Prechod na neutrálnu klímu cez zmeny správania,
Klaster 2:
- Štúdium toho ako sa v spoločnosti tieto zmeny správania
docielia v rámci procesov v spoločnosti či politík vzdelávania....

Komplementárnosť a synergie s inými klastrami:
Klaster 6: Potraviny
- podporí udržateľný, vyvážený a inkluzívny rozvoj vidieckych,
pobrežných a mestských oblastí,
Klaster 2:
- synergia v oblasti kultúrnej krajiny, ochrany kultúrneho dedičstva,
priestorových nerovností, migrácie, demografie a dobrých životných
podmienok...

Medziklastrové komplementarity sú podrobne stanovené v
Strategickom pláne programu HE na roky 2021 - 2024.

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 demokratického vládnutia, dôvery v demokraciu a demokratické
inštitúcie, výskum: ako sa inštitúcie majú lepšie prispôsobiť občanom,
- pokles dôvery v politické demokratické inštitúcie ---) vozapojenie občanov a dosiahnutie trvalých
zmien v spoločnosti, dôraz sa kladie na otvorenosť vo výskume,
- rastú populistické tendencie, nerovnosti v spoločnosti, obavy z migrantov,
- 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 1 – Demokracia
5 tém: RIAs
• HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-01: The future of liberal democracy in
Europe - Budúcnosť liberálnej demokracie v Európe
• HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-02: Economic models and modern
democracies - Ekonomické modely a moderné demokracie
• HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-03: Feminisms for a new age of
democracy - Feminizmy pre nový vek demokracie
• HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-04:Democratic politics in the EU’s
neighbourhood - Demokratická politika v susedstve EÚ
• HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-05: Politics and governance in a postpandemic world - Politika a správa vecí verejných v postpandemickom svete

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

• KD je inšpiráciou pre CCIs --) pomáha ekonomickému rastu aj tvorbe pracovných miest --)
podporovať konkurencieschopnosť CCIs - motor inovácií,
• Aktivity tu majú viesť k inováciám s cieľom 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 a udržateľnou 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 2 – KD
5 tém: RIAs
HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-01: Green technologies and materials for
cultural heritage - Zelené technológie a materiály pre kultúrne dedičstvo
HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-02: New ways of participatory
management and sustainable financing of museums and other cultural
institutions - Nové spôsoby participatívneho riadenia a udržateľné
financovanie múzeí a iných kultúrnych inštitúcií
HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-03: Cultural and creative industries as a
driver of innovation and competitiveness -Kultúrny a kreatívny priemysel
ako hnací motor inovácie a konkurencieschopnosti
HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-04: Preserving and enhancing cultural
heritage with advanced digital technologies - Ochrana a zveľaďovanie
kultúrneho dedičstva pomocou pokročilých digitálnych technológií
2 témy: CSA

Destinácia 2 – Kultúrne dedičstvo a CCIs
Nový európsky Bauhaus
- Nová iniciatíva EK resp. environmentálny, hospodársky a kultúrny projekt s cieľom
kombinovať dizajn, udržateľnosť, prístupnosť, finančnú dostupnosť a investície v snahe
pomôcť realizovať Európsku zelenú dohodu,
- má stierať hranice medzi vedou a technológiou, umením a sociálnym začlenením v úsilí o
dizajn, ktorý nájde riešenia na každodenné problémy,

3 fázy
1.

výzvy na predkladanie návrhov

2.

fáza realizácie

3.

fáza šírenia

Aktuálne je vo fáze spoločného navrhovania – zhromažďovanie podnetov
EK spustila špecializovanú web stránku: https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_sk

1. ročník ceny Nového európskeho Bauhausu

Destinácia 3 - Transformácie
Témy:
- eur. spoločnosti prechádzajú sociálno-ekon. transformáciami v dôsledku globalizácie,
technologického pokroku ... v EÚ 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 a
dostupných 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

Destinácia 3 – Transformácie
• HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-01: Estimates of irregular migrants in Europe stakeholder network - Odhady nelegálnych migrantov v Európe - sieť zainteresovaných strán - CSA
• HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-02: Providing support in a changing world of work and
social protection - Poskytovanie podpory v meniacom sa svete práce a sociálnej ochrany
• HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-03: Determining key drivers of inequality trends Určenie kľúčových faktorov, ktoré vedú k trendom nerovnosti

• HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-04: Addressing poor learning outcomes in basic skills
and early school leaving at national, regional and local level in Europe - Riešenie slabých výsledkov
vzdelávania v oblasti základných zručností a predčasného ukončenia školskej dochádzky na
celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni v Európe
• HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-05: Integration of emerging new technologies into
education and training - Integrácia nových technológií do vzdelávania a odbornej prípravy Integrácia nových technológií do vzdelávania a odbornej prípravy
• HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-06: Towards a new normal? Employment and social
impacts of changing supply chains and declining trade intensities - Smerom k novému normálu?
Zamestnanosť a sociálne vplyvy zmeny dodávateľských reťazcov a poklesu intenzity obchodu

• NEW! HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-07: Upgrading Independent Knowledge on
Contemporary China in Europe - Aktualizácia nezávislých poznatkov o súčasnej Číne v Európe

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

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

