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Výzva: H2020-SWAFS-2016-17

Vyhlášená 14. října 2015 (témata pro 2016 a 2017), 

Pro rok 2016 otevřená 13. dubna 2016

Uzávěrka 30. srpna 2016

Rozpočet 55,12 mil € pro 2016 a 59,6 mil. € pro 2017

Pracovní program na 2 roky, 25 témat ve 4 oblastech 

1) Institutional chance na podporu RRI – 8 témat

2) Embedding RRI – 2 témata

3) Znalostní báze – 4 témata

4) Vytvoření inkluzivního a anticipačního „governance“ pro výzkum a inovace 
– 11 témat



Struktura definice tématu

„Specific challenge“

kontext, specifikace adresovaného problému

„Scope“

vymezení problému, focus a hranice potenciální akce ale 
bez specifikace přístupů

„Expected impact“

popis hlavních očekávaných dopadů

Typy projektů: Research and Innovation Action (RIA), 
Coordination or Support Action (CSA)



Změna na podporu RRI

ve výzkumných a grantových institucích

SwafS-01-2016: Participatory research and innovation via Science 
Shops

podpora univerzitám a jiným výzkumným centrům k ustavení tzv. „science 
shops“ (demonstrace, jak věda slouží k řešení reálných problémů a k vytváření 
budoucích scénářů). Vytvoření prostoru pro „participační dialog“ (3 mil €)

SwafS-02-2016: ERA-NET Cofund – Promoting Gender equality in 
H2020 and the ERA

SwafS-03-2016-2017: Support to research organisations to 
implement gender equality plans

„assessment“ procedur a praktik na instituci a realizace „gender equality plan“, 
nutnost podpory ze strany vysokého managementu instituce (3,9 mil €)

SwafS-04-2016: Opening Research Organisations in the European 
Research Area

podpora institucionálních změn směrem k „open science“, „co-creation“ 
zkušenosti a experimenty,  tréninkové materiály k RRI a „open science“, přispět ke 
změnám nastavení financování výzkumu, zvýšit znalosti o praktikách RRI a open science 
(6,7 mil €)



Změna na podporu RRI

ve výzkumných a grantových institucích

SwafS-05-2017: New constellations of Changing Institutions and 
Actors 

proměna univerzit a výzkumných institucí s ohledem na RRI a význam nových 
konstelací, také reflektivní aspekt (7,1 mil €)

SwafS-06-2017: Engaging industry – Champions for RRI in 
Industrial Sectors

Vyvinout nové přístupy k inovacím v průmyslovém kontextu, vylepšit RRI toolkit
(7,1 mil €)

SwafS-07-2016: Training on Open Science in the European Research 
Area

tréninkové aktivity v oblasti open science směřující k aplikaci princpů open 
science na institucích, zejména její méně známé aspekty než je Open Access. Online 
materiál (900 000 €) 

SwafS-08-2017: European Community of Practice to support 
institutional change 

gender, podpořit komunikaci mezi projekty na institucionální změnu, identifiovat
dobré praktiky



Embedding RRI in H2020 Research and Innovation

SwafS-09-2016: Moving from constraints to openings, 
from red lines to new frames in Horizon 2020

Jak integrovat RRI do H2020? Experti na různé části H2020, 
koordinátoři a účastníci, cílem identifikovat příležitosti pro RRI a navrhnout 
výhled dalšího rozvoje RRI v H2020; „storylines“ a „narratives“ (CSA 6,8 
mil €)

SwafS-10-2017: Putting Open Science into action
inspirace v MMLs, oblast SC1-SC7, použít „open science“ tak, aby 

byla vytvořena RRI řešení



Posílení znalostní báze oblasti Věda ve 

společnosti

SwafS-11-2017: Science education outside the classroom

identifikovat dobré praktiky, impakt na studenty a občany (3 mil €)

SwafS-12-2017: Webs of Innovation Value Chains and Openings for 
RRI

hlavní myšlenka „crisscrossing innovation value chains“, vytvoření 
modelu, znalostní základna pro politickou orientaci (3 mil €)

SwafS-13-2017: Integrating Society in Science and Innovation – An 
approach to co-creation

„deštník“ pro celý soubor projektů, cílem lepší porozumění procesům 
co-creation, lepší „policy support“ pro budoucnost (4 mil €)

SwafS-14-2017: A Linked-up Global World of RRI

identifikace a analýza platforem a prostor pro RRI, komparativní 
studie velkých i malých hráčů, výhody RRI (3 mil €)



Vytvoření inkluzivní a anticipační governance pro výzkum a 

inovace

SwafS-15-2016: Open Schooling and collaboration on science 
education

školy jako aktéři komunity, vytvoření nových partnerství na lokální 
rovině, spolupráce formálních, „non-formálních“ a „informálních“ 
poskytovatelů vzdělávání, podniků, CSO s cílem integrovat koncept „open 
schooling“ – rodiny angažované v životě školy (3 mil. €)

SwafS-16-2016: Mapping the Ethics and Research Integrity 
Normative Framework

dynamické mapování tohoto rámce při práci evropských výzkumných 
týmů , podpořit práci výzkumníků a etických výborů. Vytvořit metodologii a 
vytvořit vhodné „mapy“. Výsledek by měl jednak vést k vyšším etickýcm
standardům, jednak stimulovat knowledge transfer. (3,8 mil. €)

SwafS-17-2016: The Ethics of informed consent in novel treatment 
including a gender perspective

konkrétní aplikace etiky v medicíně; optimalizovat soužití výzkumu a 
pacentů a omezit nejrůznější konflikty zájmů. Analyzovat také použití ICT a 
sociálních médií. Zahrnout genderovou dimenzi. Cílem zvýšení etických 
standardů evropského klinického výzkumu, zejména v oblasti 
informovaného souhlasu použití nové účinné léčby.(3,8 mil. €)



Vytvoření inkluzivní a anticipační governance pro 

výzkum a inovace

SwafS-18-2016: The Ethics of technologies with high socio-economic 
impact and Human Rights relevance

týká se technologií, které vzbuzují otázky v oblasti lidských práv 
(genomika, směsi člověk-stroj), na základě existujících praktik vytvořit 
„guidelines“, cílem praktická implementace vysokých etických standardů 
(3,8 mil €)

SwafS-19-2016: Networking of National representatives and 
resources centres on Gender in R&I 

SwafS-20-2016: ERA Mobility and Career Day

podpora aktivit sítě EURAXESS

SwafS-21-2017: Promoting integrity in the use of research results in 
evidence based policy: a focus on non-medical research

etika v oblasti biomedicíny, vytvořit operační etiku a metodologický 
rámec, zkoumat také vztah mezi vědou založenou na „policy advise“, 
odpovědným vedením výzkumu a etikou výzkumu, cílem odpovědnější a 
efektivnější využití vědeckých informací (4,2 mil €)



Vytvoření inkluzivní a anticipační governance pro 

výzkum a inovace

SwafS-22-2017: The ethical dimensions of IT technologies: a European 
perspective focusing on security and human rights aspects

cílem analyzovat existující a možné budoucí etické tenze mezi 
technickým vývojem v ICT a ochranou lidských práv, vytvoření operačních 
standardů a „guideliness“  (4,2 mil €)  

SwafS-23-2017: Responsible Research and Innovation (RRI) in support 
of sustainability and governance, taking account of the international 
context 

Jak je věda zakotvena v udržitelném vládnutí? Jak může RRI přispět k 
udržitelnému evropskému a globálnímu vládnutí (3 mil €)

SwafS-24-2017: Trans-national operation of the EURAXESS Service 
network

SwafS-25-2016: Celebrating European Science

série „high level events“ 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Pravidelné setkání se 
silnou mezinárodní dimenzí koelm evropské vědy (0,5 mil €)



Pracovní program najdete na: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/
ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-

wp1617-swfs_en.pdf

Děkuji Vám za pozornost!


