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Program Ramowy Unii Europejskiej HORYZONT EUROPA (Horizon Europe) 

Call: HORIZON-INFRA-2021-DEV-02: (Developing and consolidating the European research 

infrastructures landscape, maintaining global leadership (2021)) 

 

Europejska Infrastruktura Badawcza dla Nauki o Dziedzictwie (E-RIHS) została zaprojektowana jako 

ogólnoeuropejska infrastruktura rozproszona z wizją zastąpienia tradycyjnego wykorzystania nauk 

ścisłych dla konserwacji zabytków przez nowy szeroko interdyscyplinarny sektor Heritage Science (HS) 

w celu lepszego zrozumienia i trwałej ochrony dziedzictwa kulturowego. Planowana infrastruktura E-

RIHS została wpisana na Europejską Mapę Drogową Infrastruktur Badawczych (ESFRI Roadmap) w 2016 

i obecnie przygotowuje wniosek o przyjęcie formy prawnej ERIC (European Research Infrastructure 

Consortium).  

Projekt RIHS IP zrzesza przedstawicieli krajowych węzłów z krajów, które wyraziły chęć wspierać 

ustanowienie ERIC i jednego stałego obserwatora. Ma on na celu realizację fazy wdrażania E-RIHS i 

przygotowanie działania E-RIHS ERIC, również wspierające jego pozycjonowanie jako referencyjnej RI 

dla domeny HS w UE i na świecie. Cele i metodologia, na których opiera się plan pracy E-RIHS IP mają 

na celu przezwyciężenie wąskich gardeł wskazanych w zaleceniach zawartych w sprawozdaniu 

monitorującym ESFRI z 2020 r., sprawozdaniu grupy ekspertów wysokiego szczebla KE (2020 r.) oraz w 

ocenie wniosku (step 1) o ERIC (2021). Skoordynowane działania mają na celu:  

a. wdrożenie struktury zarządzania E-RIHS i sfinalizowanie jej rozproszonej architektury;  

b. wsparcie dla kierownictwa E-RIHS w zakresie strategii i związanych z nimi planów wdrożeniowych 

w obszarach zarządzania ryzykiem i systemem jakości;  

c. utrzymanie i rozwój najwyższej jakości E-RIHS w zakresie dostępu użytkowników i wsparcia dla  

otwartego dostępu FAIR z wykorzystaniem platformy DIGILAB;  

d. zacieśnienie współpracy międzynarodowej, kultywowanie synergii oraz konsolidacja społeczności 

HS wokół E-RIHS, wraz z jednoczesnym lokowaniem E-RIHS w krajobrazie unijnych RI i inicjatyw 

globalnych;  

e. bezpieczny i zrównoważony rozwój ERIC i odblokowanie jego potencjału wpływu społeczno-

gospodarczego poprzez dostarczenie E-RIHS zaktualizowanego biznesplanu i strategii 

marketingowej. 

 

Polskim węzłem Infrastruktury E-RIHS ERIC będzie Polskie Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem 

Kulturowym E-RIHS.pl (http://www.e-rihs.pl), którego koordynatorem jest UMK. 

http://www.e-rihs.pl/

