
Smerovanie a stratégie oblasti 

SC6 (socioekonomické a 

humanitné vedy - SSH) v H2020

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.

národná delegátka pre SC6 (SSH) H2020

Bratislava, 13. 11. 2018



SSH v H2020

 Pôvodné ciele pri príprave H2020: SSH nebudú mať 

vlastné výzvy, ale budú integrované do všetkých 

„societal challenges“. 

 Vedecká SSH komunita presadila vlastnú prioritnú 

oblasť: Societal challenge 6 (SC6): Europe in a 

changing world: Inclusive, innovative and reflective

societies

 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h

2020-section/europe-changing-world-inclusive-

innovative-and-reflective-societies



Hlavné ciele zapojenia SSH 

do H2020 

 Okrem samotnej priority SC6 sa v H2020 predpokladá: 

 Interdisciplinarita: zapojenie (sa) socio-ekonomických 

a humanitných vied do projektov prírodných a 

technických vied a do všetkých societal challenges

 synergia s národnými grantovými schémami a 

tematickými prioritami.

 Tento trend ostáva výzvou nielen pre výskum, ale aj pre 

vzdelávanie (interdisciplinárny prístup)

 V SR: SSH ostávajú podceňované – totálna preferencia 

technických a prírodných vied vo všetkých politikách, čo 

sa už prejavuje vo vývoji spoločnosti



Dôležité dokumenty

 Pracovný program - WP 2018-2020: 

 http://h2020.cvtisr.sk/buxus/docs//HORIZONT_202

0/Spolocenske_oblasti/h2020-wp1820-

societies_en.pdf

 Integration of social sciences and humanities in 

Horizon 2020 - 2nd monitoring report on SSH-

flagged projects funded in 2015 under the societal 

challenges and industrial leadership priorities
 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/acac40f5-e84b-11e6-ad7c-01aa75ed71a1/language-en



Možnosti zapojenia SSH do 

H2020

 1. Prostredníctvom SC6 – nové výzvy 

(uzávierka marec – apríl 2019): 

 Hlavné témy: 

• Migration

• Socioeconomic and cultural transformations in the

context of the fourth industrial revolution

• Governance for the Future

 Other actions



Možnosti zapojenia SSH do 

H2020
 2. Zapojenie sa do ostatných SC výziev, kde sa predpokladá 

aktívna účasť SSH disciplín a ich expertíz:

 SC1 Health, demographic change and wellbeing

 SC2 Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and 

maritime and inland water research and the bioeconomy

 SC3 Secure, clean and efficient energy

 SC4 Smart, green and integrated transport

 SC5 Climate action, environment, resource efficiency and raw 

materials

 SC6 (Europe in a changing world - inclusive, innovative and 

reflective societies)

 SC7 Secure societies - protecting freedom and security of Europe 

and its citizens



Podporné dokumenty

 http://www.allea.org/wp-

content/uploads/2017/12/Living_Together_Missions_for_Shaping

_the_Future_2017.pdf

 LUND Declaration 2015 (focus on grand challenges): 

https://www.vr.se/download/18.43a2830b15168a067b9dac74/14

54326776513/The+Lund+Declaration+2015.pdf

 LERU:  Leiden Statement of the role of SSH 2014: 

http://www.leru.org/files/Leiden-Statement-Full-paper.pdf

 LERU 2013: http://www.leru.org/files/The-Future-of-the-Social-

Sciences-and-Humanities-in-Europe-Full-paper.pdf

 European Alliance for SSH (EASSH) Position Paper: 

http://www.eassh.eu//PDF/Dem_Union&Eur_Soc_Dimension_FN

L.pdf

http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/12/Living_Together_Missions_for_Shaping_the_Future_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.43a2830b15168a067b9dac74/1454326776513/The+Lund+Declaration+2015.pdf
http://www.leru.org/files/Leiden-Statement-Full-paper.pdf
http://www.leru.org/files/The-Future-of-the-Social-Sciences-and-Humanities-in-Europe-Full-paper.pdf
http://www.eassh.eu//PDF/Dem_Union&Eur_Soc_Dimension_FNL.pdf


Podporné dokumenty (2)

 The Humanities in Norway: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/e51d8864c322

48598e381e84db1032a3/en-

gb/pdfs/stm201620170025000engpdfs.pdf

 Austrian analysis of SSH in H2020: 

https://www.ffg.at/sites/default/files/downloads/program_l

ine/era_thematic_dossier_ssh_2017.pdf

 Key outcomes and recommendations: SSH 2016 SK 

PRES conference: 

http://www.ssh2016.sk/download/output/recommendatio

ns.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/e51d8864c32248598e381e84db1032a3/en-gb/pdfs/stm201620170025000engpdfs.pdf
https://www.ffg.at/sites/default/files/downloads/program_line/era_thematic_dossier_ssh_2017.pdf
http://www.ssh2016.sk/download/output/recommendations.pdf


Podporné dokumenty (3)

 Vademecum on Gender Equality in H2020: 
https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_eq

uality/2016-03-21-

Vademecum_Gender%20in%20H2020-clean-rev.pdf:

• - Fostering gender balance in Horizon 2020 

research teams

• - Ensuring gender balance in decision-making

• - Integrating gender/sex analysis in research and 

innovation content. 

https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/2016-03-21-Vademecum_Gender in H2020-clean-rev.pdf


SSH in the 21st century

 Podľa viacerých súčasných vedcov a 

futurológov:

 Spoločenské a humanitné vedy budú 

najdôležitejšie vedy 21. storočia (vývoj 

technológií nie je možný bez skúmania 

človeka – a dopadu technológií na človeka 

a spoločnosť) 



A čo ďalej? Horizon Europe

 Príprava nového rámcového programu Horizon Europe

(2021-2027) 

 Návrh programu vychádza zo skúseností 

predchádzajúceho rámcového programu, pričom sú 

mnohé prvky z hľadiska štruktúry a návrhov opatrení do 

nového programu prenesené. Dôraz na: 

 priemysel a inovácie, 

 posilňovanie otvorenosti, 

 racionalizácia systémov financovania v oblasti partnerstiev,

 cieľovo orientovaný prístup (mission oriented approach) 

k riešeniu spoločenských výziev, 

 vplyv a zapojenie občanov.



Horizon Europe

 Navrhovaný rozpočet: cca 100 miliárd EUR –

zvýšenie rozpočtu umožní financovať viac projektov 

(v súč. len asi polovica úspešných projektov mohla 

byť financovaná)

 Potreba: 

- opatrení na zmenšovanie rozdielov medzi ČŠ, 

- synergie programu s inými programami EÚ, 

- zjednodušenie programu (najmä finančných 

pravidiel)

- racionalizácia partnerstiev



3 piliere Horizon Europe

 1. pilier: Open Science (financovanie cez ERC, Marie

Sklodowska Curie schémy a výsk. infraštuktúry)

 2. pilier:  Global Challenges and Industrial 

Competitiveness – 5 klastrov:

 Zdravie: 7,7 mld. Eur

 Inkluzívna a bezpečná spoločnosť: 2,8 mld. Eur

 Digitalizácia a priemysel: 15 mld. Eur

 Klíma, energetika a mobilita: 15 mld. Eur

 Potravinové a prírodné zdroje: 10 mld. Eur

 3. pilier: Open Innovation

 Okrem toho: Zdieľanie excelentnosti (Teaming, Twinning, 

ERA Chair a COST



Praktické rady a 

odporúčania



Osobné predpoklady 

pre účasť v H2020
 Medzinárodné vedecké výsledky (aktívna účasť na zahr. 

konferenciách a publikovanie v zahraničí – nestačí ČR, 
PL) a výborná znalosť jazyka (angličtiny) 

 Aktívny prístup k hľadaniu potenciálnych partnerov 
(osobný kontakt, soc. siete, záujmové skupiny...denne)

 Nebáť sa ísť do rizika a prijať ponúknutú šancu 
participovať v projekte aj mimo vlastnej úzkej 
špecializácie (neodmietnuť šance zo strachu pred 
zlyhaním, množstvom práce, slabou vidinou zbohatnutia)

 Entuziazmus pre vedu a medzinárodnú spoluprácu, 
ochota pracovať „24 hodín denne“ a učiť sa úplne nové 
veci, spoľahlivosť, vysoká pracovná/ výskumná etika



Inštitucionálne predpoklady

pre účasť v H2020

 Podpora top manažmentu a existencia podporných 
štruktúr, anglicky hovoriacich (ekonómky, 
účtovníčky)

 Otvorenosť inštitúcie – medzinárodná spolupráca= 
súčasť organizačnej kultúry a strategická priorita 

 Neustály NETWORKING na všetkých úrovniach

 Podpora aplikovaného výskumu a inovačných aktivít 
(napr. univerzitné granty na podporu 
interdisciplinárneho výskumu, spolupráca s rôznymi 
stakeholdermi)

 Podpora tímovej práce



Projektoví partneri

Bez skúsenosti v RP/ H2020 treba začať v úlohe 

partnera, nie koordinátora!

 Dobrý koordinátor a dobrí partneri – základ úspechu

 Nájsť ich nie je jednoduché – ich kvalita kolíše

Čo funguje:

 Osobné referencie, osobný kontakt, dlhodobá 

spolupráca a dôvera

 Overení partneri z predchádzajúcich projektov

 Konferencie/ workshopy, EU podujatia, networking 

sessions



Chyby pri príprave 

a písaní projektov

 Príliš malé alebo príliš veľké konzorciá

 Príliš malý alebo príliš veľký rozpočet

 Nepochopenie výzvy 

 Ciele projektu sú mimo – mali by „kopírovať“ jazyk výzvy

 Príliš komplikovaný jazyk, žiadna štruktúra textu, 

nečitateľné

 Nesúrodý pomer medzi 3 hodnotenými oblasťami

 „Zlá“ angličtina 

 Čítajte, čo je vo výzve a vo WP presne napísané, a nie, 

čo dúfate, že je napísané



Dobrá rada na záver

Staňte sa hodnotiteľom/ 

hodnotiteľkou! Najlepšia škola!

 http://ec.europa.eu/research/participants/p

ortal/desktop/en/experts/index.html



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


