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ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη, 2021-2027»:
Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων στην Πολυτομεακή Προτεραιότητα
«Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και χωρίς αποκλεισμούς Κοινωνία
(Culture, Creativity and Inclusive Society)» - Eνημερωτική εκδήλωση (3
Μαρτίου 2022)
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά
πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την
καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και
αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (20142020). Ο Ορίζοντας Ευρώπη έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της
επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ, στην αναμόρφωση του
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και στην βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ
να καινοτομεί, ενώ αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με έξι
βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, που αφορούν στην αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής, στο ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και της
οικονομίας, στην ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στην
προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.
Ειδικότερα, μέσω του ανωτέρω Προγράμματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αποβλέπει να υλοποιήσει τους στόχους που έχει θέσει σε σχέση με την
ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της συμμετοχικότητας των
ευρωπαίων πολιτών, της προώθησης και διαφύλαξης της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της πολυπολιτισμικής Ευρώπης, ανταποκρινόμενη παράλληλα
στη διαμόρφωση του κοινωνικού, οικονομικού, τεχνολογικού και πολιτιστικού
μετασχηματισμού. Για να το πραγματοποιήσει αυτό δέχεται προτάσεις για την
2η Πολυτομεακή Προτεραιότητα του Προγράμματος με τίτλο «Πολιτισμός,
Δημιουργικότητα και χωρίς αποκλεισμούς Κοινωνία (Culture, Creativity and
Inclusive Society)».
Το Περιεχόμενο της 2ης Πολυτομεακής Προτεραιότητας του Ορίζοντα
Ευρώπη χωρίζεται σε 3 βασικούς Τομείς (Destinations), οι οποίοι αναμένεται
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να ανταποκριθούν στη στόχευση και στις επιδιώξεις που έχουν περιγραφεί
πιο πάνω:
•
•
•

1ος Τομέας: Καινοτόμος Έρευνα για τη Δημοκρατία και τη
Διακυβέρνηση.
2ος Τομέας: Καινοτόμος Έρευνα για την Πολιτιστική Κληρονομιά και
την Πολιτισμική και Δημιουργική Βιομηχανία.
3ος Τομέας: Καινοτόμος Έρευνα για τον Κοινωνικό και Οικονομικό
Μετασχηματισμό

Το Cluster 2, «Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και Κοινωνία χωρίς
αποκλεισμούς» κινητοποιεί τη διεπιστημονική τεχνογνωσία των ευρωπαϊκών
κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών για την κατανόηση των
θεμελιωδών σύγχρονων μετασχηματισμών της κοινωνίας, της οικονομίας, της
πολιτικής και του πολιτισμού. Στοχεύει στην παροχή επιλογών πολιτικής
βάσει στοιχείων για μια κοινωνικά δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ευρωπαϊκή
πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και ανάκαμψη.
Η ΕΕ είναι προσηλωμένη στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των
Ηνωμένων Εθνών (SDG), πολλοί από τους οποίους έχουν σημαντικό
αντίκτυπο στον πολιτισμό, τη δημιουργικότητα και την κοινωνία χωρίς
αποκλεισμούς, ιδίως: SDG 1 (No poverty), SDG 3 (Good Health and
Wellbeing), SDG 4 (Ποιοτική εκπαίδευση), SDG 5 (Ισότητα των φύλων), SDG
8 (Α αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη), SDG 10 (Μειωμένες
ανισότητες), SDG 11 (Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες), SDG 12 (Υπεύθυνη
κατανάλωση και παραγωγή), SDG 16 (Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί
Θεσμοί), με τους συγκεκριμένους στόχους τους να επιτύχουν ένα καλύτερο
και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους. Στόχος είναι όλα τα έργα που θα επιλεγούν
να βελτιστοποιήσουν με θετικό πρόσημο τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.
Ο πρώτος τομέας θα παρέχει γνώσεις, δεδομένα, επιστημονικά ισχυρές
εισηγήσεις για την αναζωογόνηση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και τη
βελτίωση της εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς. Μακροπρόθεσμα,
αυτό θα συμβάλει στη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων για την
ενδυνάμωση της ενεργού και χωρίς αποκλεισμούς της ιδιότητας του πολίτη.
Με αυτόν τον τρόπο, τα έργα που θα επιλεγούν θα ενισχύσουν τη λογοδοσία,
τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των θεσμικών
οργάνων και πολιτικών που βασίζονται στο κράτος δικαίου. Οι
δραστηριότητες θα αναπτύξουν εισηγήσεις για την προστασία των ελευθεριών
και του κράτους δικαίου και θα προστατεύσουν τη δημοκρατία από
πολυδιάστατες απειλές. Θα επιδιώξουν να διευρύνουν την πολιτική
συμμετοχή, τον κοινωνικό διάλογο και την κοινωνική ένταξη, τη συμμετοχή
στα κοινά και την ισότητα των φύλων.
Οι δραστηριότητες που συμβάλλουν στον δεύτερο τομέα "Καινοτόμος Έρευνα
για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά και τις Πολιτιστικές και
Δημιουργικές Βιομηχανίες" , θα προωθήσουν την καλύτερη πρόσβαση και
ενασχόληση με την πολιτιστική κληρονομιά και θα βελτιώσουν την προστασία,
την ανάδειξη και την αποκατάστασή της. Η έρευνα και η καινοτομία θα
υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω
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των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών και θα συμβάλουν στην
ενσωμάτωσή τους στην ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική ως κινητήριες
δυνάμεις για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.
Στον τρίτο τομέα «Καινοτόμος Έρευνα για τον Κοινωνικό και Οικονομικό
Μετασχηματισμό» οι δράσεις που θα επιλεγούν θα βοηθήσουν στην
αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών ανισοτήτων, θα
στηρίξουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και θα συμβάλουν σε μια
ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.
Αυτό περιλαμβάνει επίσης την κατανόηση και την ανταπόκριση στις
επιπτώσεις των τεχνολογικών προόδων και της οικονομικής διασύνδεσης με
σκοπό την κοινωνική ανθεκτικότητα.
Όλες οι ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος
μπορούν να αναζητηθούν στην Πύλη Funding & Tender Opportunities της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), ενώ το σύνολο της σχετικής πληροφόρησης
για το Πρόγραμμα Εργασίας της συγκεκριμένης Πολυτομεακής
Προτεραιότητας βρίσκονται στον κάτωθι σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/20212027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusivesociety_horizon-2021-2022_en.pdf
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το Ίδρυμα Έρευνας και
Καινοτομίας της Κύπρου, Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη,
διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: «Χρηματοδότηση και
Υποστήριξη της Καινοτομίας στον Ορίζοντα Ευρώπη» που θα
πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2022 και ώρα 10.30 13.30. Η εκδήλωση διοργανώνεται με την υποστήριξη της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας. Προσκεκλημένοι ομιλητές από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσουν τα προγράμματα του τρίτου Πυλώνα
(χρηματοδοτικές ευκαιρίες και εργαλεία υποστήριξης).
Περισσότερες πληροφορίες για τα ανωτέρω και γενικότερα για το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη μπορείτε να αναζητήσετε στο Εθνικό Σημείο
Επαφής του Προγράμματος: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: Μονάδα του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Συντονιστής του Enterprise Europe Network –
Hellas (Kολοκοτρώνη 8, 105 61, Αθήνα, τηλ:. 210 360 7690, Ε-mail:
praxi@praxinetwork.gr, ιστοσελίδα: https://horizoneurope.gr/).
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
κ.α.α.
Δρ. Αντώνιος Καρβούνης
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Κοινοποίηση:
1) Δίκτυο Πράξη-Eθνικό Σημείο Επαφής Ορίζοντας Ευρώπη, 2021-2027
(E-mail: praxi@praxinetwork.gr)
2) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
3) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
4) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
(E-mail: epolis@efxini.gr)
5) ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ AMKE
(E-mail: helicas.egtc@gmail.com)
6) ΚΕΔΕ
(E-mail: info@kedke.gr)
7) EΝΠΕ
(Ε-mail: info@enpe.gr)
8) ΠΕΔ της Χώρας
9) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ ΑΕ.)
(E-mail: info@eetaa.gr)
10) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
(E-mail: comm-rep-athens@ec.europa.eu)
11) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κας Υπηρεσιακής Γραμματέα
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
5. Υπηρεσία Συντονισμού
6. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να αναρτηθεί
στο site του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και ΔράσειςΔιεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα & ΣυνεργασίεςΕνημερώσεις-Ανακοινώσεις)
7. Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 620389e03b7d7d0f5f12651f στις 09/02/22 11:35
4

