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Widening Participation and Strengthening the European Research Area

Reforming and Enhancing the European R&I systemWidening participation and spreading excellence

Pillar 1
Excellent Science

European Research Council

Marie Skłodowska-Curie 

Actions

Research Infrastructures

Pillar 3
Innovative Europe

European Innovation Council

European innovation 

ecosystems

European Institute of 

Innovation 

and Technology

Pillar 2
Global Challenges and 

European Industrial 

Competitiveness

1. Health

2. Culture, Creativity and 

Inclusive Society 

3. Civil Security for Society

4. Digital, Industry and Space

5. Climate, Energy and Mobility

6. Food, Bioeconomy, Natural 

Resources, Agriculture and 

Environment

Joint Research Centre
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Scop

• pentru a spori guvernanța democratică și participarea cetățenilor;

• pentru a proteja și promova patrimoniul cultural;să răspundă și să modeleze

transformările sociale, economice, tehnologice și culturale cu mai multe fațete;

• să mobilizeze expertiza multidisciplinară a științelor sociale și umaniste europene;

• să ofere opțiuni de politică bazate pe dovezi pentru o redresare europeană justă și

incluzivă din punct de vedere social.

HORIZON EUROPE 
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3 “Domenii”

1. Democratie si Guvernare (DEMOCRACY)

2. Patrimoniul cultural european și industriile culturale și creative (HERITAGE)

3. Transformări sociale și economice (TRANSFORMĂRI)
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HORIZON EUROPE 
Cluster 2 Culture, Creativity and Inclusive Society

Webinaire HE Cluster 2 - Culture, créativité et société inclusive - 28 mai 2021
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• Democrațiile sunt mai fragile și mai vulnerabile decât în trecut.

• Nivelul de încredere în instituțiile politice ale democrației scade.

• Guvernanța globală multilaterală se află sub stres istoric.

Guvernanța democratică este revigorată prin îmbunătățirea responsabilității, transparenței, eficacității și credibilității instituțiilor și politicilor

bazate pe statul de drept și prin extinderea cetățeniei active și incluzive, împuternicită prin protejarea drepturilor fundamentale.

Impactul inegalităților asupra participării

politice, încrederii și polarizării

Impactul rețelelor sociale și al noilor media 

asupra politicii, democrației liberale și

angajamentului cetățenilor

Provocări pentru relațiile externe ale UE și

guvernanța globală multilaterală

• Reducerea impactului inegalităților asupra

democrației;

• Reducerea extremismul politic și influența

acestuia asupra dialogului social și politic 

contemporan

• Mass-media mai democratica;

• Canalizează impactul rețelelor sociale

online și al noilor media asupra

democrației;

• Valorificarea inteligența artificială și datele

mari pentru democrație

• Îmbunătățirea a guvernarii globale pentru 

o lume în tranziție

• Promovarea politicii democratice în

vecinătatea UE

C&D 

rezultate

asteptate

C&D impact 

asteptat

Motivele

Problemei

Principalele

provocari
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DESTINATIA: DEMOCRACY
Interventintia logica



• Structura socială și conștiința colectivă a societăților noastre se erodează.

• Moștenirea culturală riscă să-și piardă rolul în consolidarea sentimentului de apartenență și în promovarea valorii comune.

• Patrimoniul cultural se confruntă cu provocări uriașe din cauza schimbărilor climatice, a poluării, a dezastrelor naturale sau provocate de 

om, a jafurilor etc.

• Industriile culturale din Europa nu au reușit suficient să-și transpună creativitatea în inovații și în creșterea competitivității internaționale.

Potențialul întreg al patrimoniului cultural, al artelor și al sectoarelor culturale și creative ca motor al inovării durabile și al sentimentului de 

apartenență european este realizat printr-un angajament continuu cu societatea, cetățenii și sectoarele economice, precum și printr-o mai bună

protecție, restaurare și promovare a culturii moștenite.

Provocări la adresa moștenirii

culturale europene (clima, poluare, 

conflicte naturale sau provocate de 

om, conflicte armate, trafic ilicit sau

schimbări de comportament)

Lipsa datelor, analizei științifice și

opțiunilor politice pentru abordarea

obstacolelor în calea creșterii

competitivității industriilor culturale și

creative europene (ICC)

Extinderea cunoștințele europene și cooperarea în

beneficiul acestui domeniu tematic

• Tehnologii verzi și materiale

pentru patrimoniul cultural;

• Atenuarea efectelor schimbărilor

climatice și ale hazardelor

naturale asupra moștenirii

culturale;

• Protecția limbilor pe cale de 

dispariție în Europa

• Industriile culturale și creative ca 

motor al inovației și competitivității;

• Către un ecosistem muzical

european competitiv, echitabil și

durabil și o industrie de filmare;

• Protecția artefactelor și a bunurilor

culturale împotriva amenințărilor

antropice

• Coordonarea cercetării și inovării în domeniul

patrimoniului cultural european între statele membre;

• Noi modalități de management participativ și finanțare

durabilă a muzeelor și a altor instituții culturale;

• Elucidarea rolului percepțiilor, formate din tradiții, 

valori și credințe, în modelarea societăților și politicii

europene în secolul XXI
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• Creșterea inegalităților, provocări pentru politicile UE de ocupare a forței de muncă, educație și sociale, inclusiv digitale, de incluziune.

• Șocuri globale asupra economiei și pieței muncii. Schimbările demografice și îmbătrânirea societăților.

• Necesitatea revizuirii guvernanței azilului, migrației și integrării migranților.

• Reziliența și sustenabilitatea socială și economică sunt consolidate printr-o mai bună înțelegere a impactului social, etic, politic și

economic al factorilor de schimbare (cum ar fi tehnologia, globalizarea, demografia, mobilitatea și migrația) și a interacțiunii lor.

• Creșterea incluzivă este stimulată, iar vulnerabilitățile sunt reduse în mod eficient prin politici bazate pe dovezi pentru protejarea și

îmbunătățirea ocupării forței de muncă, educației, echității sociale și combaterea inegalităților, inclusiv ca răspuns la provocările socio-

economice cauzate de pandemia de COVID-19.

Creșterea inegalităților și impactul lor comun

(intersecționalitate);

Provocări pentru o dezvoltare durabilă, 

echitabilă și justă

Impactul schimbărilor sociale, economice, 

culturale și tehnologice asupra piețelor muncii

și educației

Tendințe în migrație și provocări pentru 

guvernanța sa europeană.

Provocări politice pentru politicile de azil și

integrare

• Determinarea factorii cheie ai tendințelor

inegalității;

• Elucidarea efectelor socio-economice ale 

îmbătrânirii asupra societăți;

• Oferirea dovezilor care să ajute la 

elaborarea politicilor publice și a 

indicatorilor pentru bunăstarea socială și

dezvoltarea durabilă

• Oferiți sprijin într-o lume în schimbare a 

muncii și a protecției sociale;

• Integrarea noilor tehnologii emergente în

educație și formare

• Estimări și cunoaștere mai bună a 

condițiilor migranților ilegali din 

Europa;Propuneri de politică referitoare

la returnarea și readmisia migranților în

situație neregulamentară în UE
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Cluster 2 and cele 3 Destinatii: 

Challenges and opportunities for Social Sciences and Humanities research

Logica de intervenție

Apeluri pentru proiectul Programului de lucru 2021-2022
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Cluster 2: Cultură, creativitate și societate favorabilă incluziunii

• Consolidarea guvernanței democratice, sporirea participării cetățenilor,

promovarea patrimoniului cultural. Multe dintre obiectivele ONU de dezvoltare

durabilă se regăsesc în clusterul 2.

• Destinația 1---acțiunile vor revigora guvernanța democratică și încrederea în 

instituțiile democratice;

• Destinația 2---va  pune accent pe promovarea și protejarea patrimoniului 

cultural;

• Destinația 3---combaterea inegalităților economice și sociale.



Cluster 2

2021-2027

EUR 2,28 Bn

EUR 422.92 Mo
WP 2021-20222021-2027

EUR 1,923 Bn

10% Mission
6% Administrative costs
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HORIZON EUROPE 
Cluster 2 Draft Work Programme 2021-2022
Budget general



Destinația 1 Cercetări inovatoare privind 

democrația și guvernanța

1 apel în total pana la finel 2022 Network for innovative solutions for 

the future of democracy

HORIZON-CL2-2022-

DEMOCRACY-02-01

Destinația 2 Cercetări inovatoare privind 

patrimoniul cultural european și 

industriile culturale și creative

1 apel în total pana la finel 2022 A culture and creativity driven 

European innovation ecosystem – a 

collaborative platform

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-02-

01

Destinația 3 Cercetări inovatoare privind 

transformările din domeniul 

economic și social

1 apel în total pana la finel 2022 Knowledge platform and network for 

social impact assessment of green 

transition policies

HORIZON-CL2-2022-

TRANSFORMATIONS-02-01



DEMOCRACY

Innovative Research on 

Democracy and Governance

2021 - Protecting and nurturing democracies 5 RIAs 59.50 M€

2022 - Reshaping democracies 9 RIAs 81.00 M€
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• Future of liberal democratic institutions, Economic models and politics

• Feminisms, Human Rights and Democracy, EU’s neighbourhood

• Post-COVID-19 pandemic crisis and governance

• AI and big data

• Civic participation, inequalities, education, media, social networks 

• Extremism

• Global governance



• Green technologies, advanced digital technologies

• New management and sustainable financing

• Innovation and competitiveness

• Coordination of European cultural heritage research and innovation

• Endangered languages, promoting EU values, Inclusiveness of cultures and values,

• Traditional crafts, music ecosystem, competitiveness of the EU filmmaking industry

• Anthropogenic threats, climate change and natural hazards

• Games and culture, New European Bauhaus

(*) NCP action and Coordination of European CH R&I
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HERITAGE
European Cultural Heritage 

and the Cultural and Creative 

Industries

2021 – R&I on cultural heritage and CCIs 2021 4 RIAs 45.00 M€

2021 – Engagement with stakeholders 2 CSA (*) 6.50 M€

2022 – R&I on cultural heritage and CCIs 2022 9 RIAs + 1 CSA 93.00 M€

HORIZON EUROPE 
Cluster 2 Draft Work Programme 2021-2022
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2021 - Inclusiveness in times of change 6 RIAs + 1 CSA 57.00 M€

2022 - A sustainable future for Europe 10 RIAs 90.00 M€

TRANSFORMATIONS
Innovative Research on 

Social and Economic 

Transformations

HORIZON EUROPE 
Cluster 2 Draft Work Programme 2021-2022

Webinaire HE Cluster 2 - Culture, créativité et société inclusive - 28 mai 2021

• Irregular migrants

• Future of work and social protection, key drivers of inequality trends, employment and 

social impacts of changing supply chains

• Poor learning outcomes and early school leaving, new technologies in education and 

training

• Knowledge on Contemporary China

• Irregular/aspiring migrants

• Well-being and sustainable development, impact of spatial mobility, demography

• Socio-economic, cultural, gender, racial, age inequalities, discrimination 

• Skills gaps



TOTAL 422.92 M€

2021 - Protecting and nurturing democracies 5 RIAs 49.50 M€

2022 - Reshaping democracies 9 RIAs 81.00 M€

2021 – R&I on cultural heritage and CCIs 2021 4 RIAs 45.00 M€

2021 – Engagement with stakeholders 2 CSA (*) 6.50 M€

2022 – R&I on cultural heritage and CCIs 2022 9 RIAs + 1 CSA 93.00 M€

2021 - Inclusiveness in times of change 6 RIAs + 1 CSA 57.00 M€

2022 - A sustainable future for Europe 10 RIAs 90.00 M€

2021 and 2022 – Expertise 2 Expert actions 0.62 M€

2022 – FR Presidency event 1 IBA 0.30 M€

DEMOCRACY

Innovative Research on 
Democracy and Governance

HERITAGE

Innovative Research on the 
European Cultural Heritage 

and the Cultural and 
Creative Industries

TRANSFORMATIONS

Innovative Research on 
Social and Economic 

Transformations

CALLS TOPICS BUDGET

OTHER ACTIONS
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HORIZON EUROPE 
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Cluster 2 and its 3 Destinations: 

Challenges and opportunities for Social Sciences and Humanities research

Intervention logic

Calls of the draft Work Programme 2021-2022

Timeline
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HORIZON EUROPE 
Cluster 2 Culture, Creativity and Inclusive Society

Webinaire HE Cluster 2 - Culture, créativité et société inclusive - 28 mai 2021



TIMELINE

Adoption of the WP 23-27

Opening of the 2021 calls

22 noiembrie 2022

2021 call 

deadlines

23-24 June

R&I Days 2021

HORIZON EUROPE 
Cluster 2 Draft Work Programme 2023-2027
Policy developments: next steps
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Adoption of the 

Horizon Europe 

Legal Act

✔
2023 -2027
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Vă Mulțumesc!
#HorizonEU

http://ec.europa.eu/horizon-europe
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