
KONKURS “Innowacje społeczne na rzecz sprawiedliwej zielonej i cyfrowej transformacji” EFS+ 
 
Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu “Innowacje społeczne na 
rzecz sprawiedliwej zielonej i cyfrowej transformacji” finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego EFS+. 
 
Planuje się, że do dofinansowania wybranych zostanie 15 – 20 projektów.  
 
Celem konkursu jest opracowanie i przetestowanie zintegrowanych i integracyjnych podejść do 
innowacji społecznych – w szkołach lub ośrodkach szkoleniowych, w pracy lub w społecznościach 
lokalnych lub w innych środowiskach – w celu wspierania sprawiedliwej ekologicznej i cyfrowej 
transformacji poprzez: 

 identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb w zakresie (ponownego/podwyższenia) umiejętności i 
(prze)szkolenia wynikających z nowych, ekologicznych lub cyfrowych produktów, usług lub 
technologii;  

 wspieranie akceptacji społecznej i/lub zmian zachowań na rzecz bardziej zrównoważonych 
modeli biznesowych, wzorców konsumpcji i/lub środków transportu;  

 opracowywanie ścieżek zrównoważonego rozwoju i narzędzi transformacji dla podmiotów 
ekonomii społecznej;  

 dostosowanie rozwiązań do konkretnych kontekstów, zaczynając od modeli ogólnych, takich 
jak „City Doughnut”* lub rozwiązań adaptacyjnych na poziomie makro, do innych środowisk 
biznesowych lub lokalnych; 

 promowanie wdrażania zasady EPSR 20 (20 zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych jest 
drogowskazem prowadzącym nas do silnej Europy socjalnej, która jest sprawiedliwa, 
integracyjna i pełna możliwości - The European Pillar of Social Rights in 20 principles | 
European Commission (europa.eu)). Podstawowe usługi, w tym energia, mobilność i 
komunikacja cyfrowa, w kontekście transformacji ekologicznej i cyfrowej.    

* Zmieniając perspektywę miejskich łańcuchów dostaw, systemów wartości i odporności na skutki 
zmian klimatycznych, model pączkowy (City Doughnut) zapewnia wykonalne ramy planowania 
przyszłego zrównoważonego rozwoju i oceny postępów. Oferuje sposób rozpoznawania i reagowania 
na planetarny pogląd na Ziemię i jej zasoby, podobny do przesłania koncepcji „bladoniebieskiej 
kropki” Carla Sagana (czyli jak mali w skali kosmosu jesteśmy). Zrównoważona przyszłość zależy od 
zdrowej populacji zdolnej do reagowania, regeneracji i ograniczenie skutków zmian klimatycznych w 
celu ochrony przyszłych pokoleń. 

 

Źródło: Doughnut (economic model) - Wikipedia  



Głównym celem konkursu jest umożliwienie i przyspieszenie sprawiedliwej ekologicznie i cyfrowo 
transformacji poprzez promowanie i rozpowszechnianie integracyjnych podejść do innowacji 
społecznych w powyższych obszarach. 

Przewidywane wyniki konkursu obejmują:  

• Większą absorpcję nowych zielonych i cyfrowych technologii,  
• Nowe szkolenia, dzięki którym obywatele Europy będą mogli jak najlepiej wykorzystać 

zieloną i cyfrową transformację,  
• Zwiększenie akceptacji społecznej i odpowiedzialności za sprawiedliwsze i bardziej 

zrównoważone modele biznesowe,  
• Opracowanie narzędzi transformacji dla podmiotów ekonomii społecznej,  
• Współpracę z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi, a także z partnerami 

społecznymi i ogółem społeczeństwa obywatelskiego, aby zmaksymalizować wpływ. 

Konkurs: Social innovations for a fair green and digital transition (ESF-2022-SOC-INNOV) 
Temat: ESF-2022-SOC-INNOV - ESF-PJG ESF Project Grants 
Budżet konkursu: 10 000 000 EURO 
Rodzaj konkursu: jednoetapowy 
 
Oferty muszą być złożone przez konsorcjum składające się z co najmniej 2 wnioskodawców  
z 2 różnych kwalifikujących się krajach. 
Inne podmioty mogą brać udział w innych rolach konsorcjum, np. jako partnerzy stowarzyszeni,  
podwykonawcy, osoby trzecie wnoszące wkłady niepieniężne itp. 
 
Projekt powinien trwać od 12 do 24 miesięcy. 
Budżet projektu powinien wynieść od 200 000 euro do 1 000 000 euro. 
Poniesione koszty projektu zostaną zwrócone według stawki finansowania ustalonej w Umowie  
o Dotację (90%). 
 
Otwarcie konkursu: 3 maja 2022 r. 
Termin nadsyłania wniosków do KE upływa 2 sierpnia 2022 r. do godziny 17:00 czasu brukselskiego 
 
Ewaluacja wniosków: wrzesień – listopad 2022 r. 
Informacja o wynikach ewaluacji: listopad 2022 r. 
Podpisanie umów: styczeń – luty 2023 r. 
 
Szczegółowe informacje (w języku angielskim) dostępne są pod adresem: Strona Komisji Europejskiej 

 

 

Opracowanie:  
Anna Stefanowska-Strzodka  
Biuro Projektów Europejskich   

 


