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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 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-societies_en.pdf
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. 

Imię i nazwisko/ instytucja Funkcja Rodzaj 

instytucji 

Państwo Kontakt Obszar badań 

Agnieszka PACZYŃSKA/ 

CASE 

Associate Think Tank Polska case@case-research.eu migracje, badania nad populizmem, 

dobre rządzenie, edukacja 

Philip PFALLER/ 

Bavarian Resaerach 

Alliance 

Scientific 

Officer 

Research 

Support Office 

Niemcy pfaller@bayfor.org poszukiwanie partnerów w Polski 

w obszarze nauk społecznych i 

humanistycznych (SSH) 

Marie-Claire von 

RADETZKY/ 

Cologne Institute for 

Economic Research 

Researcher Representation 

of Research 

Institute in 

Brussels 

Niemcy mill@iwkoeln.de zrównoważona energia, 

digitalizacja  

Heather BROWN/ 

Dialogue of Civilizations 

Research Institute 

Research 

Associate 

Research 

Institute 

Niemcy HBrown@doc-research.org wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE 

(Brexit), migracje, populizm, ruchy 

społeczne, gender, digitalizacja, 

zrównoważony rozwój, 

bezpieczeństwo i terroryzm  

Spela LEDINEK LOZEJ/ 

Research Centre of the 

Slovenian Academy of 

Sciences and Arts 

 

Research 

Fellow 

Academy of 

Sciences 

Słowenia Spela.ledinek@zrc-satu.si migracje, dobre rządzenie, 

transformacja  

Markus HELL/ 

Coventry University 

European 

Research 

Policy 

Advisor 

Representation 

of University 

in Brussels 

Wielka 

Brytania 

markus.hell@coventry.ac.uk partnerstwo pomiędzy biznesem a 

przedsiębiorstwami  

John PEARSON/ 

University of Leuven 

Research 

Support 

Officer 

Research 

Support Office 

Belgia john.pearson@kuleuven.be migracje, transformacja, rynki 

pracy, dialog społeczny, integracja 

dzieci w szkołach  
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Monika FLOREA, PhD 

Siveco  

Head of Unit 

European 

Projects 

Konsulting Rumunia Monica.florea@siveco.ro  

Elisabetta AIRAGHI Senior 

consultant 

Konsulting Belgia eairaghi@keanet.eu poszukiwanie partnerów w Polski 

w obszarze nauk społecznych i 

humanistycznych (SSH) tematy: 

przemysły kreatywne 

Catherine BOUKO, Prof. 

Dr/ 

Ghent University 

Researcher Uniwersytet Belgia Catherinebouko@ugent.be nowe media, media 

społecznościowe 

Beatice BERTRAINI, PhD/ 

Univerity of Bologna 

Assistant 

Professor  

Uniwersytet Włochy Beatrice.bertarini2@unibo.it prawo, ekonomia 

Leonardo Batista, PhD/ 

Univerity of Bologna 

Research  Uniwersytet Włochy  

Leonardo.batista2@unibo.it 

 

socjologia, business law 

Serge GADBOIS/ hesam 

(Haute 

ecole/Sorbonne/Arts et 

metiers) 

Project 

manager 

Uniwersytet Francja Serge.gadbois@hesam.eu gospodarka kreatywna, klasy 

kreatywne, nowe technologie 

Massimo BUSUOLI/ 

Brussels Office of 

Norwegian University of 

Science and Technology 

(NTNU) 

Head of 

NTNU  

Biuro 

przedstawiciel-

skie 

uniwersytetu 

Belgia Massimo.busuolino@ntnu.n

o 

migracje, transformacja, rynki 

pracy,  

 

 


