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Struktura výzev SC6 
 
 Pracovní program na dvouleté období 2014-2015! 

Výzvy: 
EURO – 2014 Překonání krize: nové myšlenky, strategie a struktury governance pro 

Evropu 

YOUNG – 2014 Mladá generace v inovativní, inkluzívní a udržitelné Evropě 
(pracovní trh, mobilita, inkluze) 

REFLECTIVE – 2015 Reflektivní společnosti: Kulturní dědictví a evropské identity 

INT – 2014/15 Posílení mezinárodního zapojení Evropy ve výzkumu a inovacích 

INT – 2015 Výzkum na podporu Evropy jako globálního hráče 

INSO 2014 a 2015 Nové formy inovací (obchodní modely, sociální inovace, inovace 
ve veřejné sféře) 

 

Vyhlášení výzev pro rok 2014: 11. prosince 2013 
Uzávěrky: EURO, YOUNG a REFLECTIVE 3. června 2014, 7. ledna 2015, INT 29. 

dubna 2014 a 20. ledna 2015 
    INSO 29. dubna 2014 a 31. března 2015 



EURO – 2014 Překonání krize: nové myšlenky, 
strategie a struktury governance pro Evropu 
 

EURO 1 – Resilient and sustainable economic and monetary 
union in Europe – 10 M€ 

  Scope: a) effective mechanism of fiscal policy coordination, b) fair 
and sustainable taxation, c) The impact of macroeconomic and social 
imbalances on economic stability d) global impacts of crisis in Europe and 
international monetary relations 

  Impact: advance theoretical and practical debate on framework for 
more resiliant and sustainable economic and monetary union in Europe. 
New concepts, methodologies and tools  

EURO 2 – The European growth agenda – 10 M€ 

  Scope: a) reform management for economic recovery, b) innovation 
based growth strategy for Europe, c) global production and innovation 
networks, d) migration, prosperity and growth 

  Impact: scientific base for policies – economic recovery, knowledge 
on conditions and outcomes of innovation-based growth. Tools for better 
assessment of the socio-economic evolution of national economies and for 
analysis of policy options 

Uzávěrka 3.6.2014 



EURO – 2014 Překonání krize: nové myšlenky, 
strategie a struktury governance pro Evropu 
 

EURO 3 –European societes after the crises – 7,5 M€ 

  Scope: a) individual reactions to crises and challenges to European 
solidarity, b) unity in diversity: prospects of European identity and public 
sphere, c) innovatiove social investment approaches for the modernisation 
of social policies and servises 

  Impact: enhance european society resilience, knowledhe on 
discontement, how sense of identity is shaped, sense of solidarity. Identify 
potential for innovative ways of implementing and financing social welfare 
systems. Proposals should involve relevant stakeholders! 

EURO 4 – Political challenges for Europe – 7,5 M€ 

  Scope: a) future of European integration, b) challenges to democratic 
practices and parties in Europe in the context of the crises c) political 
leadership in times of economic, political and social crises 

  Impact: political, institutional and ideational roots of crises and its 
behevioural effects; impact of crises on democratic practices, systems and 
institutions 

EURO 5 (2015) – ERA-net on Smart Urban Futures – 5 M€ 

Uzávěrka 3.6.2014 a 7. 1. 2015 
 



YOUNG – 2014 Mladá generace v inovativní, 
inkluzívní a udržitelné Evropě 

YOUNG 1 – Early job insecurity and labour market exclusion – 
9 M€ 

  analýza situace mladých na pracovním trhu, rozdíly mezi MS, hledání 
nejefektivnějších modelů, zahrnout genderovou perspektivu a perspektivy 
zranitelných skupin, dopady od ekonomických až po psychologické 

  

YOUNG 2 – Youth mobility: opportunities, impacts, policies – 
9 M€ 

  různé vzorce a typy mobility, okolnosti, pochopení mechanismů, 
náborové mechanismy, získávání a uznávání dovedností, vztah k 
disparátnosti regionálních pracovních trhů 

 
Uzávěrky 3. 6. 2014 a 7. 1. 2015 
 
 



YOUNG – 2014 Mladá generace v inovativní, 
inkluzívní a udržitelné Evropě 

YOUNG 3 (2015) – Lifelong learning for young adults: better policies 
for growth and inclusion in Europe – 6 M€ 

  vzdělávání dospělých s důrazem na mladé dospělé a zranitelné 
skupiny, komplementarita mezi veřejnými politikami a dynamikou 
soukromých trhů, identifikovat úspěšné programy, vytvářet synergie mezi 
aktéry sbírajícími data, možnost „inteligent decision information system“, 
který by zjednodušil přístup k vědeckým faktům pro podporu politik 

YOUNG 4 – The young as a driver of social change – 9 M€ 

 analyzovat normy a hodnoty mladých, jejich očekávání z hlediska veřejnéí 
politiky a ekonomické organizace, organizace prostorů obecně, zahrnout 
„young adults“ různých pohlaví, věku, z různých kontextů; postoje k 
udržitelnému socioekonomickému modelu, ekologický přechod z hlediska 
mladých 

Young 5 (2015) – Societal and political engagement of young people 
and their perspectives on Europe – 6 M€ 

 důvody poklesu důvěry, srovnat hodnoty a trendy mladých a dynamiky 
ovládající vývoj EU, jak posílit angažovanost mladých, analýza specifických 
případů; zvážit jak zlepšit zastoupení mladých v oblastech opvlivňujících 
jejich život 

Uzávěrky 3. 6. 2014 a 7. 1. 2015 
 
 



REFLECTIVE – 2015 Reflektivní společnosti: 
Kulturní dědictví a evropské identity 

REFLECTIVE 1 (2014) – ERA-net on Uses of the past – 5 M€ 
 Scope: instrumentální použití historických znalostí a použití specifických historií a dědictví v 
různých národech; pro konstrukci identity a institucionální zajištění norem a hodnot 

REFLECTIVE 2 – Emergence and transmission of European cultural 
heritage and Europeanisation – témata 2-5 mají rozpočet 15,5 M€
 Scope: multidisciplinární, komparativní se zaměří na vynoření Evropského kulturního dědictví v 
historické perspektivě; propojení lokálních, regionálních, národních a evropských aspektů; dopad na 
Europanizaci a vnímání Evropy; hmotné i nehmotné kulturní dědictví; multijazyková povaha KD; turistický 
potenciál.      
 Dopad: Podpora kulturních politik EU spojených s objevením a využitím KD. Oslovit různé 
„stakeholdery“. 

REFLECTIVE 3 – European cohesion, regional and urban policies and 
the perceptions of Europe    
 Scope: evropské regiony s výrazně odlišnými rolemi administrace, občanského zapojení, historie, 
kultury a identity; aplikace kohezních, regionálních a urbánních politik; příspěvek regionálních politik k 
pozitivní identifikaci s Evropským projektem; komparativní analýza inovativních „case studies“ z MS s 
různými současnými i historickými teritoriálními administrativními rámci; dopad a efektivnost komunikace 
spojené s EU regionálními projekty     
 Dopad: konceptuální, metodologický a analytický příspěvek k lepšímu porozumění vztahů mezi 
evropskými regionálními politikami, lokálními a regionálními identitami a percepcí přidané hodnoty EU 
občany. 

Uzávěrky 3. 6. 2014 a 7. 1. 2015 



REFLECTIVE – 2015 Reflektivní společnosti: 
Kulturní dědictví a evropské identity 

REFLECTIVE 4 – Cultural opposition in the former socialist countries
 Scope: komparativní výzkum různých typů sbírek zachycujících co nejširší 
spektrum opozice v bývalých soc. zemích; jak jsou tyto sbírky známy zejména mezi 
mladou generací, vytvoření elektronického katalogu; různé typy kulturní opozice 
specifické pro různé země; jak přispěly k pádu socialismu; zkoumat také archívy tajné 
policie a dalších represivních orgánů    
 Dopad: katalog sbírek; podpora spolupráce institucí spravujících tyto sbírky; 
doporučení k ochraně tohoto dědictví; 

REFLECTIVE 5 – The cultural heritage of war in contemporary Europe 

  Scope: mapování  využití kulturního dědictví vybraných ozbrojených konfliktů; 
praktiky připomínání, média, populární kultura,  role tohoto KD v budování identit; 
srovnání s regiony mimo Evropu    
 Dopad: Prohloubit znalosti o problematice. Inovativní cesty, sítě, nástroje a 
politická doporučení k udržování tohoto KD a jak ho propagovat. 

REFLECTIVE 6 – Innovation ecosystems of digital cultural assets – 11 
M€ 

 

Uzávěrky 3. 6. 2014 a 7. 1. 2015 



REFLECTIVE – 2015 Reflektivní společnosti: 
Kulturní dědictví a evropské identity 

REFLECTIVE 7 (2014) - Advanced 3D modelling for accessing 
and understanding European cultural assets – 15 M€ 

REFLECTIVE 8 – Communication and dissemination platform 
– 1 M€ 

  platforma pro přístup k datům z evropských projektů 

REFLECTIVE 9 (2014) – Social platform on Reflective 
Societies – 1 M€ 

  platforma lidí z různých sfér (například muzea, knihovny, archívy a 
další veřejné instituce) identifikující příležitosti pro výzkum v oblasti 
reflektivních společností     
 Dopad: podpora EK v definici výzkumné agendy v oblasti 
reflektivních společností 

Uzávěrky 3. 6. 2014 a 7. 1. 2015 

 



INT – 2014/15 Posílení mezinárodního zapojení 
Evropy ve výzkumu a inovacích 

INT 1 – Enhancing and focusing research and innovation 
cooperation with the Union's key international partners – 
3,9 M€ 2014 a 6,9 M€ 2015 

  zaměřeno na Austrálie, USA, Brazílie, Rusko, Čína, Jižní Afrika, 
Ukrajina 

INT 2 – Encouraging the research and innovation cooperation 
between the Union and selected regional partners – 4,45 
M€ 2014 a 3,45 M€ 2015 

  Jižní středomoří, Východní partnerství, region Černého moře, Střední 
východ a Afrika 

 

Uzávěrky 29. 4. 2014 a 20. 1. 2015 

 



INT – 2015 Výzkum na podporu Evropy jako 
globálního hráče 

Rozpočet na INT 3 – INT 12 – 26,5 M€ 
Doporučeno 1,5 M€ až 2,5 M€ na projekt 
 
INT 3 – Europe’s contribution to a value based global order 

and its contestants 
  Globální spravedlnost, lidská práva, evropské a neevropské 

perspektivy, možnosti a hranice evropského vlivu, emprirická analýza 
  
INT 4 – The European Union’s contribution to global 

development: in search of greater policy coherence 
  dopad evropských politik na rozvojové země, zamýšlené a 

nezamýšlené dopady, - přehled evropských politik a regulací a jejich dopad 
na rozvojové země 

 
INT 5 – Rethinking the EU crisis response mechanism in light 

of recent conflicts 
  Analýza reakce na krizi a schopnosti EU přijímat rozhodnutí a účinně 

reagovat. Role NATO a OSN, synergie s EU, BRICS 



INT – 2015 Výzkum na podporu Evropy jako 
globálního hráče 

INT 6 – Re-invigorating the partnership between the two shores of 
the Mediterranan 

  zhodnotit potenciál a účinnost politik a opatření, identifikovat překážky a 
možnosti další spolupráce. Různá pojetí regionu. 

 
INT 7 – Towards a new geopolitical order in the South and East 

Mediterrranean region 
  SEMC (jižní a východní středozemí) a Blízký východ, analyzovat hlavní politické 

dynamiky regionu, role vnitřních a vnějších aktérů, potenciální rizika destabilizace 
regionu, široké zastoupení partnerů z regionu! 

INT 8 – The EU and the Eastern Partnership   6 
postsovětských republik, „stock-taking“ existujících bilaterálních vztahů, zvláštní 
pozornost Bělorusko, Ukrajina, Moldávie, geostrategické vlivy – Rusko a Turecko, 
zhodnocení možností politik EU vůči těmto zemím 

INT 9 – EU, Turkey and its wider neightbourhood: challenges and 
opportunities     ekonomické, 
politické, sociální a geostrategické výzvy další integrace Turecka do EU, široké 
zastoupení Turecka a okolních států! 

 
 
 



INT – 2015 Výzkum na podporu Evropy jako 
globálního hráče 

INT 10 – EU and integration challenges in the Balkans 
  „stock taking“ existujícíh vztahů s EU a mezi nimi, zaujmout 

perspektivu zkoumaných zemí, socioekonomický vývoj, etnické a politické 
konflikty, možnosti EU politik vůči každé z těchto zemí 

INT 11 – European cultural and science diplomacy: exploiting 
the potential of culture and science in the EUs external 
relations      
 bilaterální a multilaterální kulturní vztahy EU s významnými třetími 
zeměmi a regiony v sousedství EU, spolupráce v oblasti vědy a technologií 
jako součást těchto vztahů, zachytit vývoj  

INT 12 – The cultural and social dimension of EU-LAC 
relations      
 strategické partnerství od 1999, kritické zkoumání minulých a 
současných kulturních, vědeckých a intelektuálních výměn s cílem najít 
synergie a „cross-ferilisations“, jak LAC občané vnímají EU, definice vize 
spolupráce v dalších letech  

Uzávěrka 7. 1. 2015  



INSO 2014 a 2015 Nové formy inovací 
 
 

INSO 1 (2015) – Innovation in the public sector by using emerging ICT 
technologies – 21.4.2014 

INSO 2 (2014,15) – ICT-enabled open governement– 29.4.2014 a 
21.4.2015 

 

CSA 

 INSO 3 – Understanding and supporting business model innovation – 
29.4.2014 

INSO 4 – The economic impact of the Innovation Union – 29.4.2014 



INSO 2014 a 2015 Nové formy inovací 
INSO 5 – Innovative schemes for open innovation and science 2.0 – 

31.3.2015 

INSO 6 – Social Innovation Community – 31.3.2015 

INSO 7 – Platform for ICT for Learning and Inclusion – 29.4.2014 

INSO 8 – Towards joint programming under Horizon 2020 – 29.4.2014 

INSO 9 – Synchronised call initiative – 29.4.2014 

INSO 10 – Innovative mobile e-governement application by SMEs – 
SME instrument, multiple deadlines 

INSO 11 – SME bussiness model innovation – SME instrument 



Odkazy 

  

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

 

http://fp7.cz/cz/horizon-2020/ 

http://fp7.cz/socioekonomicke-a-humanitni-vedy-ssh/ 

 

Připravujeme: www.h2020.cz 
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http://fp7.cz/socioekonomicke-a-humanitni-vedy-ssh/


 

 
Děkuji Vám za pozornost! 
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