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Invitation til fællesmøde om Gender Equality Plans i Horizon Europe

Til udvalgte institutioner som mht. til deltagelse i Horizon Europe skal forberede en Gender Equality Plan
Modtag venligst på vegne af jeres institution denne invitation til et fællessmøde om Gender Equality Plans i EU's rammeprogram for Horizon Europe.
Horizon Europe byder på mange nyheder. En af dem er kravet om, at offentlige institutioner, forskningsorganisationer og videregående
uddannelsesinstitutioner skal have en en plan for kønsligestilling og gender mainstreaming, en såkaldt Gender Equality Plan for at kunne søge
bevillinger fra programmet. Der indrømmes en overgansgfrist til udgangen af året, så hvis der handles nu, er der tid nok til at få formalia på plads.
UFM-UFS vil derfor gerne tilbyde et fællesmøde om emnet:
Onsdag, d. 3.3.2021 fra kl. 14:30 til 15:30 online via Zoom
Formålet er, at give jer en forståelse af, hvad der konkret bliver krævet, og hvordan dette skal dokumenteres. Da det et krav, der skal adresseres på
organisationsniveau - altså ikke i det enkelte projekt - vil vi anbefale, at deltageren er fra en central stabsfunktion i organsiationen, f.eks. en central
forskerstøttefunktion, ledelsessekretariat, HR eller lignende. Det kunne også være jeres medarbejder, som er udpeget som LEAR, hvis I har
nomineret sådan en. Videresend derfor endelig denne invitation til rette vedkommende i jeres organisation.
Vi vil på mødet først orientere om kravene, og derefter give mulighed for at stille spørgsmål. Grunden til at vi indkalder til et fællesmøde er
forventningen om, at den ene institutions spørgsmål også kan være af interesse for de andres og vice versa. I modsætning til vores webinar række,
vil vi ikke optage og offentliggøre sessionen. I stedet vil hovedpunkterne fra mødet blive samlet i anonym form i et notat, der kan offentliggøres
efterfølgende som opslagsressource.
Vi vil gerne bede om tilmelding på følgende link senest d. 2.marts 2021. https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-oginnovation/eu-og-internationale-programmer/horizon-2020/formularer/2021/faellesmoede-gender-equality-plans-i-horizon-europe
Zoomlink tilsendes senest dagen før mødet.
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