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Загальна характеристика піднапряму «Міграція»

 Є частиною блоку “Суспільні виклики 6” (Societal
Challenges 6)
4 конкурси відкриті для подання заявок з дедлайном
12 березня 2020 р.
29 млн євро – бюджет конкурсів на 2020 р.
Наявні різні типи конкурсних проектів: дослідницькі
(RIA), інноваційні (IA), організаційні (CSA)
Комплексний підхід до міграції з врахуванням
невідкладної потреби у знаннях про динаміку міграції
та її наслідки
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MIGRATION-04-2020 Інклюзивні та інноваційні практики
інтеграції новоприбулих мігрантів у локальних
спільнотах

• Суспільний виклик: Прибуття мігрантів сприяє
диверсифікації демографічного, культурного, мовного,
етнічного та релігійного складу і без того різноманітних
європейських міст і передмість, а також сільських спільнот.
Це створює не тільки можливості, а й серйозні проблеми у
разі, якщо відбувається невпорядкованим чином, як це
відбулося в Європі з 2014 року. Виклик полягає в тому, щоб
забезпечити директивні органи на місцевому,
регіональному, національному та наднаціональному
рівнях, громадські організації та інших акторів
ефективними, гнучкими та зорієнтованими на контекст та
культурні особливості пропозиціями покращення
соціально-економічної інтеграції та інклюзивності, а також
доступу до прав і послуг. Це включає в себе тривкі та
засновані на широкій участі громадян, суспільства, освітніх
інституцій, приватного сектору, стратегії.
• Бюджет конкурсу: 9 млн євро
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MIGRATION-04-2020 Інклюзивні та інноваційні практики
інтеграції новоприбулих мігрантів у локальних
спільнотах

• IA-LS Подальше вдосконалення ефективної інтеграції
новоприбулих мігрантів у суспільство вимагає розуміння
наявної політики і практики інтеграції. У пропозиціях мають
бути розглянуті положення про права мігрантів та їх доступ до
соціальних послуг у країнах, що приймають, зокрема, у зв’язку
з нещодавніми неорганізованими хвилями з 2014 року.
Особливу увагу слід приділити минулим, сучасним та
потенційним механізмам підтримки інтеграції чоловіків та
жінок-мігранток на основі практики широкої залученості,
соціальних інновацій та підприємництва, діаспорних спільнот
та місцевих ініціатив громадянського суспільства. Це дозволить
розробити та випробувати експериментально потенційно
життєздатні підходи.
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MIGRATION-04-2020 Інклюзивні та інноваційні практики
інтеграції новоприбулих мігрантів у локальних
спільнотах

• RIA: Пропозиції мають оцінити ефективність інтеграційної політики і
практики у порівняльному аспекті в основних регіонах, що приймають
мігрантів, у місцевих спільнотах, від міських до сільських районів.
Зокрема, проблеми доступу мігрантів до громадянських та соціальних
прав, соціальних послуг (наприклад, вивчення мови та охорона здоров’я)
відповідно до їхнього правового статусу, а також міжкультурної взаємодії
(включно з гендерними аспектами). У заявках також мають бути
розглянуті питання соціальної згуртованості та фрагментації, а також те,
як ці аспекти враховуються в політиці інтеграції мігрантів. Роль
релігійних спільнот також може бути розглянута з точки зору
результатів інтеграційних процесів. Рекомендується використовувати
історичні та порівняльні дані, отримані в процесі інтеграції мігрантів у
відповідних неєвропейських суспільствах, шляхом співпраці з вченими з
Африки та Близького Сходу, а також Канади.
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MIGRATION-04-2020 Інклюзивні та інноваційні практики
інтеграції новоприбулих мігрантів у локальних
спільнотах
Очікувані результати:
 Нові інструменти для посилення інтеграції
мігрантів в ЄС
Рекомендації для місцевого, національного та
європейського рівнів відносно того, що необхідно
для покращення інтеграції мігрантів
Протестовані опції мають відповідати масштабам
та бути відтворюваними (з корегуванням)
Аналіз наявної політики, підходів та практик з
метою визначення того, що є ефективним та за
яких умов.

7

MIGRATION-05-2018-2020 Картографування та подолання
інтеграційних викликів для дітей-мігрантів
Суспільний виклик:
 В той час як інтеграція дітей-біженців та дітеймігрантів у суспільства, що приймають є однією з
невідкладних задач, системи освіти стикаються з
численними проблемами через стрімке зростання
культурного, мовного та етнічного різноманіття, а
також соціоекономічної нерівності.
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MIGRATION-05-2018-2020 Картографування та подолання
інтеграційних викликів для дітей-мігрантів

• IA: Ґрунтуючись на наявних даних, а також на проектах,
що вже виконуються з теми Міграція-6 (2018 р.), слід
реалізувати пілотні заходи щодо вирішення проблеми
інтеграції дітей (віком від 0 до 18 років) з останніх груп
мігрантів, зокрема дітей біженців та прохачів притулку,
а також неповнолітніх без супроводу, включно з дітьми,
що проживають в гарячих точках та центрах прийому.
Пропозиції мають містити заходи за участю місцевих
шкіл, учбових програм та організацій, що працюють з
дітьми (з міграційним минулим і без нього) і
фокусуватися не тільки на формальній освіті, але і на
неформальному соціальному та освітньому середовищі
за межами шкіл.
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MIGRATION-05-2018-2020 Картографування та подолання
інтеграційних викликів для дітей-мігрантів

• IA: Заявки мають стосуватися як мінімум трьох з
наступних аспектів: управління і фінансування освітніх
установ, фінансування інтеграційних заходів,
орієнтованих на дітей, роль сім'ї, гендерні аспекти,
спільноти, громадські організації, готовність шкіл та
викладацького складу, практика вивчення та
використання рідної мови разом з мовою, якою говорять
у школі. Слід звернути увагу на освітні центри в Європі,
в яких велика кількість дітей мігрантів та етнічних
меншин досягають високих академічних результатів.
• Бюджет конкурсу: 9 млн євро

10

MIGRATION-05-2018-2020 Картографування та подолання
інтеграційних викликів для дітей-мігрантів

• Очікувані результати:
Дослідити які заходи працюють, а які – ні, що може бути
відтворюваним і вимірюваним залежно від контексту
Роздуми про необхідні умови та контекст
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MIGRATION-09-2020 Наративи про міграцію та їхній вплив:
минуле та сучасне
Суспільний виклик:
 Спосіб, в який ми колективно обговорюємо питання міграції,
впливає на вироблення політики та заходів щодо цього явища.
Наративи про міграцію – у засобах масової інформації,
громадських або політичних дискусіях – впливають на
політичні процеси у Європі, на наше сприйняття динаміки
міграції, і в кінцевому рахунку, на інтеграцію мігрантів у наші
суспільства. Виклик полягає в тому, щоб зрозуміти і пояснити
причини і наслідки таких наративів, вивчити їхню конструкцію
та оцінити їхній вплив на ставлення до міграції і суспільства в
цілому. Визначивши відповідальність кожної із зацікавлених
сторін – політиків, громадських організацій, громадян та
мігрантів – за формування цих наративів і з’ясувавши наслідки
цих дискурсів для міграції, можна буде краще визначити ролі
кожної із сторін і підвищити їхні компетенції.
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MIGRATION-09-2020 Наративи про міграцію та їхній вплив:
минуле та сучасне
RIA: Пропозиції мають стосуватися динаміки та розвитку
міграційних наративів на місцевому, національному та
європейському рівнях. Крім цього, заохочуються проекти, що
охоплюватимуть країни походження мігрантів та країнитранзити. Вони мають дослідити загальний і потенційний
довготривалий вплив на суспільство, а також етичні наслідки
наративів для розробки політики. Проекти мають вивчити
історичні перспективи та зміни у ставленні неемігрантського
населення до мігрантів і навпаки. Крім того, також слід
дослідити якою мірою голоси мігрантів враховуються у
формуванні таких наративів.
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MIGRATION-09-2020 Наративи про міграцію та їхній вплив:
минуле та сучасне
RIA: Під час дослідження добре було б розглянути новітні
шляхи формування мігрантами своїх власних свідчень та
наративів. Це може включати дослідження роді ІКТ та
соціальних мереж, літературних та художніх уявлень, а також
представлення культурної спадщини, наприклад, у музеях або
під час інших заходів. Варто дослідити яким чином описи
міграцій впливають на міграційні рішення та поведінку
потенційних мігрантів.
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MIGRATION-09-2020 Наративи про міграцію та їхній вплив:
минуле та сучасне

Очікувані результати:
Сприяння покращенню дискусії з питань міграції шляхом
визначення впливу дискусій про міграцію
Надання практикам фактичних даних про міграційні
наративи та їхній вплив на сприйяння міграції в суспільстві
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MIGRATION-10-2020 Тривкі практики для інтеграції
новоприбулих мігрантів у суспільства

Суспільний виклик:
 Неорганізоване прибуття великої кількості мігрантів у Європу
з 2014 року зумовило виключну мобілізацію ресурсів (часом
розрізнених на декілька невеликих і обмежених у часі проектах),
для забезпечення успішної інтеграції мігрантів в європейські
суспільства. Фінансування було мобілізовано як на рівні
Європейського Союзу, так і на національних, регіональних,
місцевих рівнях, що визначило велику кількість дій як в політиці,
так і в дослідженнях. Після вжиття таких надзвичайних заходів
час підсумувати зроблену роботу, зрозуміти, який вплив мали
використані ресурси та врахувати всі уроки.
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MIGRATION-10-2020 Тривкі практики для інтеграції
новоприбулих мігрантів у суспільства

• CSA: Ця дія з координації та підтримки буде
спиратися на конкретні дії та дослідження з
інтеграції нових мігрантів в європейські суспільства.
У ній оцінюватимуться види практик, що
застосовуються для вирішення інтеграційних
проблем, викликаних міграційною кризою в Європі, з
урахуванням численних інструментів та дій,
фінансованих як в області політики, так і
дослідження. Передовий досвід та досвід труднощів
допоможуть розробити політичні рекомендації, а
також структура онлайн-платформи для
забезпечення видимості діяльності.
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MIGRATION-10-2020 Тривкі практики для інтеграції
новоприбулих мігрантів у суспільства

• CSA: Заохочуються заявки для моніторингу та/або
участі у відповідних проектах ЄС з міграції та
інтеграції, що фінансуються у рамках програми
«Горизонт 2020», а також проектів, що фінансуються
АМІФ, Європейським соціальним фондом та
«Еразмус+». Збір нових знань і новаторських практик
має включати аспекти, пов’язані з гендерною
проблематикою. Заявка має бути зосереджена на
покращенні належного управління інтеграцією
мігрантів, вимірюванні впливу заходів та
запровадження інновацій на покращення результатів
як для мігрантів, так і для спільнот, в яких вони
живуть.
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MIGRATION-10-2020 Тривкі практики для інтеграції
новоприбулих мігрантів у суспільства

• Очікувані результати:
Розробка платформи фактологічних даних на
підтримку політики інтеграції мігрантів
Встановлення зв'язків між дослідниками, практиками
та політиками, зворотного зв'язку для роботи з
інтеграцією мігрантів
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Корисні посилання з тематики міграції

• 1) Європейська Програма Міграції –
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-wedo/policies/european-agenda-migration/proposalimplementation-package_en
2) Проекти, присвячені проблемам міграції, що вже
профінасовані програмою “Горизонт 2020” –
https://ec.europa.eu/homeaffairs/financing/fundings/projects_en
3) Аналіз конкурсу Migration-04-2020, здійснений
однією з експерток програми “Горизонт 2020” –
https://prod5.assetscdn.io/event/4144/assets/8425830200-b5b5c2dac2.pdf
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Дякуємо за увагу

Україна, 04070, м. Київ, вул. Сковороди, 2
www.h2020.ukma.edu.ua

