Spotkanie brokerskie Wyzwanie Społeczne 6 „Europa w zmieniającym się świecie. Społeczeństwa innowacyjne, włączające i
refleksyjne” (Societal Challenge 6 "Europe in a changing world Inclusive, innovative and reflective societies").

W dniu 14 listopada 2017, prof. dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, p.o.dyrektor Biura PolSCA oraz dr Katarzyna Tarnawska wzięły
udział w spotkaniu organizowanym Komisję Europejską oraz sieć Net4Society (zrzeszająca krajowe punkty kontaktowe zajmujące się Wyzwaniem
Społecznym 6), które było poświęcone prezentacji nowych programów pracy na lata 2018-2020 w obszarze Horyzontu 2020, Wyzwanie Społeczne
6 „Europa w zmieniającym się świecie. Społeczeństwa innowacyjne, włączające i refleksyjne” (Societal Challenge 6 "Europe in a changing world
Inclusive, innovative and reflective societies"). Ogółem w spotkaniu wzięło udział ok. 300 jednostek z kilkudziesięciu krajów.
Przedmiotem nowych programów pracy jest w szczególności tematyka związana z migracjami, czwartą rewolucją przemysłową i
wyzwaniami dobrego rządzenia. Komisja Europejska stawia przed projektodawcami następujące zadania: naukowa analiza problemów oraz
sformułowanie rekomendacji dla polityk publicznych lub opracowania możliwych do aplikacji rozwiązań w celu skuteczniejszego rozwiązywania
problemów oraz obiektywnego informowania społeczeństw.
Wydarzenie składało się z dwóch części: omówienia programów pracy oraz analizy dotychczasowej realizacji Horyzontu 2020 ze
szczególnym uwzględnieniem integracji nauk społecznych i humanistycznych oraz części przeznaczonej na dwustronne spotkania brokerskie
poprzedzonej prezentacjami jednostek zamierzających koordynować projekty.
Treść programów pracy na lata 2018-2020 znajduje się pod linkiem:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-societies_en.pdf
Pełny zapis części pierwszej wydarzenia znajduje się pod linkiem:
https://webcast.ec.europa.eu/info-day-societal-challenge-6
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Poniżej znajduje się lista odbytych spotkań brokerskich wraz z informacjami na temat możliwych obszarów współpracy.
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