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Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive
Society

• Doel: focus op de EU doelstellingen en prioriteiten inzake het versterken van het 
democratisch bestuur en burgerparticipatie, de bescherming en bevordering van 
cultureel erfgoed en inspelen op veelzijdige sociale, economische, technologische en 
culturele transformaties.

• Totaal budget: 2,280 miljard euro
• Focus op cultureel erfgoed
• Werkprogramma 2021-2022: publicatie in juni 2021
• Deadlines: 

§ 2021 calls: 7 oktober 2021 (onder voorbehoud)
§ 2022 calls: 20 april 2022

• COM Infosessie Cluster 2 op 1 juli 2021



3 destinations

1. DESTINATION 1 – Innovative Research on Democracy and Governance
2. DESTINATION 2 – Innovative Research on the European Cultural 

Heritage and the Cultural and Creative Industries
• Beter toegang tot en betrokkenheid met cultureel erfgoed promoten
• Duurzame groei en jobcreatie ondersteunen via de culturele en creatieve 

sectoren (CCI)
• Integratie CCI in het Europees industrieel beleid als economische motor voor 

innovatie en competitiviteit
3. DESTINATION 3 - Innovative Research on Social and Economic 

Transformations



Mogelijkheden voor het cultureel erfgoed

DESTINATION 2 – Innovative Research on the European Cultural Heritage and the 
Cultural and Creative Industries
• Versterken van de kennis en expertise in gebieden van cultureel erfgoed en culturele 

productie
• Cultureel erfgoed verbinden met de culturele en creatieve sector
• Monitoring, bescherming en overdracht van cultureel erfgoed
• Bevorderen van de culturele en creatieve sector (CCI)
• Promoten van culturele diversiteit
• Link met de EU beleidsprioriteiten en de VN duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: 

§ een Europese green deal
§ bevordering van onze Europese levenswijze
§ een economie die werkt voor mensen 
§ een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk



Mogelijkheden voor het cultureel erfgoed

• HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-01: Green technologies and materials for cultural heritage
• HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-02: New ways of participatory management and sustainable 

financing of museums and other cultural institutions 
• HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-04: Preserving and enhancing cultural heritage with advanced 

digital technologies
• HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-01: Safeguarding endangered languages in Europe
• HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-02: Europe’s cultural heritage and arts - promoting our values 

at home and abroad
• HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-04: Traditional crafts for the future: a new approach
• HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-07: Protection of artefacts and cultural goods from 

anthropogenic threats
• HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-08: Effects of climate change and natural hazards on cultural 

heritage and remediation



Budget Werkprogramma 2021-2022



Wat moet je nog weten?

• Onderzoek en innovatie actie (RIA): focus op het creëren van nieuwe 
kennis, technologie, producten, processen of diensten.
• Elke legale entiteit kan deelnemen
• Samenwerkingsprojecten: consortium met meerdere Europese 

partners, partners uit minstens 3 verschillende MS/AC (RIA)
• Topic beschrijving : verwachte outcome en scope
• Funding and Tenders Portal: publicatie werkprogramma en oproepen
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon


Andere mogelijkheden buiten Cluster 2 (HE)

• EIT KIC on Cultural & Creative Sectors and Industries
§ Nieuwe Kennis- en innovatiegemeenschap (KIC) van het Europees instituut voor 

innovatie en technologie (EIT)
§ Doel: innovatieve oplossingen aanbieden voor de culturele en creatieve sectoren 

door onderwijs, onderzoek en industrie samen te brengen
§ Website: https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities/2021

• New European Bauhaus
§ Gelanceerd in de herfst van 2020 door de Europese Commissie
§ Doel: green deal dichter bij de mensen brengen op basis van drie principes: 

duurzaamheid, inclusiviteit en esthetiek. 
§ Website: https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en

https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities/2021
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en


NCP Flanders en dienstverlening



NCP Flanders en dienstverlening

NCP Flanders Website



DANK VOOR UW AANDACHT!
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