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3 hlavní pilíře:
- Vynikající věda - ERC, Akce Marie Curie, 

infrastruktury, budoucí a vznikající technologie 
(FET)

- vedoucí postavení evropského průmyslu 
průlomové a průmyslové technologie (ICT, Nano, 
materiály, biotechnologie, vesmír), přístup k 
rizikovému financování, Inovace v MSP

- Společenské výzvy 

Mimo pilíře: Šíření excellence a rozšiřování účasti; Věda se 
společností a pro společnost





Vynikající věda

1) ERC (13,095 mld. €) – pokračování programu Ideas, podpora 
společenských věd

2) FET – budoucí a vznikající technologie (2,696 mld. €)
Podpora počátečního riskantního výzkumu (FET OPEN)

Rozvíjení slibných témat, podpora rozmanitých projektů a rozvoj 
jejich spolupráce (FET PROACTIVE)

Rozsáhlý mezioborový výzkum, provázání národního a 
evropského výzkumu (FET FLAGSHIP)

3) Akce Marie Curie (6,162 mld. €)
4) Infrastruktury (2,488 mld. €)



Vedoucí postavení evropského 
průmyslu

1) Průlomové a průmyslové technologie (cca 13,557 mld. €)
1) ICT

2) Nanotechnologie

3) Pokročilé materiály

4) Biotechnologie

5) Vesmírné aplikace

2) Přístup k rizikovému financování (2,842 mld. €)

podpora zapojení průmyslu RSFF a nové typy dluhového financování

3) Inovace v MSP (0,616 mld. €)

20% rozpočtu sociálních výzev + fast track to innovation + LEIT



Společenské výzvy
(cca 36 – 38 mld.€ celkem)

1) Zdraví, demografické změny a kvalitní život (wellbeing) – 7,472 
mld. €

2) Výzvy v oblasti evropská bioekonomie: bezpečnost potravin, 
udržitelné zemědělství a lesy, výzkum v oblastech mořské, 
námořní a vnitrozemské vody – 3,851 mld. €

3) Bezpečná, čistá a účinná energie – 5,931 mld. €

4) „Smart“, zelená a integrovaná doprava – 6,339 mld. €

5) Klimatická změna, účinnost zdrojů a surovin– 3,081 mld. €

6) Evropa v měnícím se světě – inkluzívní, inovativní a reflexivní 
společnosti – 1,309 mld. €

7) Bezpečné společnosti – ochrana svobody a bezpečnost Evropy 
a jejích občanů 1,695 mld. €



Mimo společenské výzvy
Spreading excellence and Widening participation – 0,816 mld €

1) Teaming for excellence – spojení dvou institucí vytvářejících centrum 
excelence, jedna v „low performing member state)

2) Twinning of research institutions

3) ERA Chairs

4) Policy Support Facility

5) Supporting access to international networks for researchers and innovators 
(through COST)

Science for and with Society – 0,462 mld €

EIT – 2,711 mld. €

JRC (mimo jaderného výzkumu) – 1,93 mld. €



Věda se společností a pro společnost
Science with and for Society – 0,462 mld €

„Cílem je budovat efektivní spolupráci mezi vedou a 
společností, získávat nové talenty pro vědu a spojovat 
vědeckou excelenci se sociální odpovědností“

1) scientific and technological careers (EURAXESS)

2) gender equality

3) Society in science and innovation

4) formal and informal science education

5) accessibility and use of results (Open Access)

6) governance and ethics

7) precautions in research and innovation

8) science communication



Responsible Research and 
Innovation v H2020

Průřezové téma (článek 13 H2020)
Hlavní dimenze RRI: a) Etika

b) Výchova k vědě

c) Genderová rovnost

d) veřejné zapojení, participační procesy

e) Governance

f) Open Access

Mobilisation and Mutual Learning Actions (MML) budou rozprostřeny přes všechny 
společenské výzvy

Open Access se stává povinnou součástí projektů H2020, v některých oblastech se zavádí 
„Open Access to Data“

Gender – 40% cíl, 50% v advisory groups

Participační procesy – projekt VOICES



H2020 podle typů projektů s důrazem 
na společenské vědy

Individuální granty - ERC, velmi prestižní, vynikající 
podmínky a velká svoboda

Mobilita – Marie Curie Sklodowska Actions, výborný 
vstup do H2020, o něco vyšší úspěšnost než ERC a SC6

Projekty pro konsorcia složené z nejméně tří týmů –
společenské výzvy, zejména SC6

Pro instituce – International Training Networks, 
structural change projects (gender, RRI), teaming and 
twinning, ERA chairs

Takzvaný integrovaný přístup k SSH, které jsou 
součástí aktivit ve všech společenských výzvách –
5% rozpočtu



RESPONSIBLE RESEARCH AND 
INNOVATION

Cílem věda pro svět a pro společnost

Př. farmaceutický výzkum méně než 10 % výdajů na choroby 
způsobující 90% zdravotních problémů ve světě

Časté kontroverze: Př. chytré zásuvky v Holandsku, GMOs, 
big data, drony, asistovaná reprodukce, „human
enhancement“…

„research integrity“, s narůstajícím tlakem na publikování a 
na výsledky narůstá počet prohřešků výzkumníků 

77% Evropanů má za to, že věda a technologie mají pozitivní 
dopad, ale 62% souhlasí s tvrzením, že se náš život 
proměňuje příliš rychle a 55% si myslí, že je potřeba rozvinou 
veřejný dialog - RRI

Projekt RRI tools: http://www.rri-tools.eu/



Strategie pro zapojení

Využít vlastních kontaktů – excellence hlavním kritériem

Partner search – CORDIS, NCP

Brokerage events – 3. března 2016 –

https://www.b2match.eu/horizon-swafs2016

Tematické konference pořádané EU a strategickými skupinami 
(SCIENTIX)

Staňte se experty – hodnotiteli!



Novinky

První výsledky výzev 2014: velký zájem – nízká úspěšnost, v SC6 se 
pohybovala kolem 6 % 

O 40 % nižší účast tzv. INCO zemí

Seznam společenskovědních témat v jiných společenských výzvách

Brokerage events, pro Swafs proběhla v březnu 2016

Monitorování SSH relevantních témat (37% témat)

25% SSH dobře integrovány, 35% částečně, 40% vůbec ne



Odkazy

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Participant portal

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

CORDIS

http://cordis.europa.eu/home_en.html

http://www.h2020.cz/cs



Děkuji Vám za pozornost!


