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WSPÓLNY ZIELONY ŁAD łączy 22 czołowe organizacje z całej Europy, w tym uni-
wersytety, instytucje badawcze, organizacje sieciowe i firmy. Nasi sieciowi partnerzy 

uwzględniają elementy kluczowe priorytetów Europejskiego Zielonego Ładu, takie jak spo-
łeczeństwo obywatelskie, demokracja, płeć, energia, środowisko, gospodarka cyrkulacyjna oraz innowacyjność. 
Nasze cele odnoszą się bezpośrednio do wyzwań europejskich, dotycząc wspólnych działań, zrozumienia, do-
wodów, obserwacji, odpowiedzialności i korzyści dla wielu partnerów. Ze względu na ubogie i wrażliwe grupy 
społeczne W samym sercu projektu znajdują się kwestie różnorodności i poczucia przynależności.
 WSPÓLNY ZIELONY ŁAD składa się z zestawu 24 eksperymentów społecznych, które odnoszą się do sześciu 
najważniejszych obszarów Zielonego Ładu (czysta energia, gospodarka cyrkulacyjna, skuteczne renowacje, 
zrównoważona mobilność, zrównoważona żywność, zachowanie bioróżnorodności), z których wszystkie są 
ele-mentami działań w dziedzinie klimatu oraz mają na celu osiągnięcie zerowego poziomu zanieczyszczeń. 
Ekspe-rymenty społeczne zostaną przeprowadzone w wielu różnych państwach członkowskich/partnerskich. 
Co waż-ne, projekt przyjmuje podejście interdyscyplinarne i obejmuje 
19 dziedzin nauk społecznych i humanistycznych, a także 
opiera się na wielu partnerach, podejściu praktycznym 
i naukach politycznych. Kluczowym elementem 
kierującym działaniami podczas projektu jest 
nauka badająca różnice kulturowe wyni-
kające z odmienności płci (ang. gender 
studies). Zadaniem WSPÓLNEGO 
ZIELONEGO ŁADU jest wpro-
wadzenie zmian w praktykach 
społecznych oraz w zachowaniu 
osób, społeczności, organizacji 
publicznych i prywatnych.
Projekt jest zasilany z środków 
finansowych programu Hory-
zont 2020. Rozpoczął się w lu-
tym 2022 r. i będzie trwać 5 lat. 
Jest koordynowany przez dra 
Chrisa Fouldsa i dr Rosie Robi-
son z uniwersytetu Anglia Ru-
skin.
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Projekt dostarczy narzędzia z zakresu 
nauk społecznych i humanistycznych 
(SSH), które mają wspierać wprowadzenie polityki unijnej Zielonego Ładu na poziomie lokalnym i regionalnym. 
Badania SSH nad zieloną zmianą do tej pory skupiały się na zmianach albo doświadczeniach indywidualnych 
(„poziom mikro”) albo na poziomie organizacji społecznych („poziom makro”). WSPÓLNY ZIELONY ŁAD w in-
nowacyjny sposób skupia się na zmianach o „średnim zasięgu” („poziom meso”), aby połączyć te dwa poziomy. 
Odnośnie „poziomu meso” projekt przedstawi wskazówki ułatwiające zmianę i złączy ze sobą czynniki spo-
łeczne, aby wspierać przekazywanie wiedzy i zebrane wspólne doświadczenia, a potem przekazać informacje 
na „poziom makro”. W związku z tym WSPÓLNY ZIELONY ŁAD stymuluje zmiany behawioralne, społeczne i 
kulturalne w Europie, związane z priorytetowymi zasadami Europejskiego Zielonego Ładu.
ZAANGAŻUJ SIĘ:

W trakcie projektu partnerzy będą współpracować z mieszkańcami, organizacjami społecznymi, władzami lo-
kalnymi, decydentami politycznymi na wszystkich szczeblach, a także z firmami i badaczami, stosując do tego 
różne kanały. Obejmuje to m.in. eksperymenty lokalne, areny zmian, sieć WSPÓLNEGO ZIELONEGO ŁADU oraz 
wycieczki badawcze. 
PARTNERZY: Koordynator: Anglia Ruskin University (ARU), DRIFT for Transition, Energy Cities, ICS - Lisboa, 
ICLEI Europe, ALDA - European Association for Local Democracy, Institute for European Environmental 
Policy (IEEP), Fraunhofer ISI, Circular Economy Research Centre (CERC), ZRC SAZU, NUIG, TU Wien, Centre 
for Sociology, CEE Bankwatch Network (BWN), WECF Germany, Green Economy Coalition (GEC), Acento 
Comunicación, Aalborg University Copenhagen (AAU), MIO-ECSDE, Circular Economy Alliance (CEA), 
Metropolitan Research Institute (MRI), CUAS i Slow Food Youth Network (SFYN)

Nauki społeczne i humanistyczne dla odpowiedzialnego, 
sprawiedliwego i pożądanego ZIELONEGO ŁADU 
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