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CO JE SWAFS
Program SwafS integruje průřezová témata Horizontu 2020.
Soustředí se na zodpovědný výzkum a inovace a snaží se zvyšovat
atraktivitu povolání výzkumníka.
Program byl zamýšlen, aby reflektoval vývoj vědy a společnosti a
podporoval jejich součinnost na národní i EU úrovni.
Spolupráce s občany. Cílem je budovat efektivní spolupráci mezi
vědou a společností, získávat nové talenty pro vědu a spojovat
vědeckou excelenci se sociální odpovědností.
Rozpočet: 0,462 mld. €

POZICE SWAFS V H2020

Věda se společností a pro
společnost – hlavní témata
1) Zapojení veřejnosti
(citizen science)

2) Podpora formálního, neformálního
a informálního vzdělávání ve vědě –
formal, nonformal and informal
science education

3) Genderová rovnost

4) Etika / integrita výzkumu
(Responsible Research and
Innovation)

5) Otevřený přístup/otevřená data
– Open Access, accessibility and
use of results

6) Vědecké kariéry – scientific and
technological careers, EURAXESS

7) Princip předběžné opatrnosti –
precautions in research and
innovation

8) Komunikace vědy –
science communication

Nové oblasti – hlavní pojmy

Responsible Research & Innovation (RRI)

Open Science

Odpovědnost ve výzkumu a inovacích.
Nový typ výzkumu a nová média kladou
nároky na výzkumníky a jejich etiku.

Otevřená věda je vedená a komunikovaná tak,
aby umožnila ostatním přispívat, spolupracovat
a přidávat se k výzkumnému úsilí, a to všemi
druhy dat, výsledků a protokolů volně
zpřístupněných v různých stádiích výzkumného
procesu.

Citizens participation

Citizen science

Výzkum má řešit problémy společnosti.
Cílem je proto zapojit občany do definice
výzkumných „výzev“ a je-li to možné,
také je aktivně zapojit do výzkumu.

Občan jako aktér vědy, oba mají z výzkumu
profit; dobrovolnictví. Projekty občanské vědy
spojují profesionální vědce s občany
z širší veřejnosti (občanskými vědci) ve
smysluplném výzkumu.

Science Education

Science Communication

Vzdělávání v oblasti vědy

Komunikace vědy. Mise by měly být
vztahu-schopné „relatable“ občanům.

Odpovědný výzkum a inovace - 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

Harmonizace výsledků výzkumu s hodnotami společnosti.
Časté kontroverze např. drony - spolupráce s občany v mapovaní znečištěných území, vs. nebezpečí
dronu v porušování soukromí.
„Research integrity“: s narůstajícím tlakem na publikování a na výsledky narůstá počet prohřešků
výzkumníků.

Projekt RRI tools: http://www.rri-tools.eu/
Pravidla k integritě výzkumníků: The European Code of Conduct for Research Integrity (revidován
v září 2017 federací ALLEA). Základní principy spolehlivosti (Reliability), čestnosti (Honesty),
respektu a odpovědnosti (Accountability).
https://www.h2020.cz/cs/eit-jrc-horizontalni-aktivity-euratom/veda-se-spolecnosti-a-pro-spolecnost/informace/novinky/europeancode-of-conduct-for-research-integrity

OTEVŘENÁ VÝZVA H2020-SWAFS-2018-2020
Vyhlášení výzvy: 27. října 2017
Otevření témat: 11. prosince 2017

Uzávěrka: 10. dubna 2018
Uzávěrka pro dvoukolové návrhy: 13. listopadu 2018
Na 3 roky, s rozpočtem: 2018: 62,5 mil. EUR, 2019: 62,5 mil. EUR, 2020: 69,2
mil. EUR.
Projekty typu koordinačních a podpůrných akcí CSA - Coordination and
support action a výzkumné projekty RIA - Research and Innovation
action. Konsorcia složená z nejméně 3 týmů.
Text výzvy:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
calls/h2020-swafs-2018-2020.html
Pracovní program:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/20182020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf

Science with and for Society WP
Strategické orientace 2018 - 2020
22 témat v 5 strategických orientacích:
1) Procesy institucionálních změn (Accelerating and catalysing processes of
institutional change) – 8 témat
2) Podpora genderové rovnosti (Stepping up support to Gender Equality in Research
& Innovation policy) – 5 témat
3) Teritoriální rozměr v partnerstvích SwafS (Building the territorial dimension of
SwafS partnerships) – 2 témata
4) Podpora občanské vědy (Exploring and supporting citizen science) – 2 témata
5) Budování znalostní základny pro SwafS (Building the knowledge base for SwafS) –
5 témat

Do uzávěrky 10. dubna 2018 je otevřeno 16 témat.
Zbývající témata budou otevřena 11. prosince 2018 s uzávěrkou 2. dubna 2019.

1a. Strategická orientace:
Procesy institucionálních změn
1) Vzdělávání v oblasti vědy. Zaměřeno na formální, neformální a informální vzdělávání. Budování
nových partnerství v oblasti vědeckého vzdělávání na lokálních úrovních. Koncept otevřeného
vzdělávání. Vytvořená partnerství přispějí ke společnosti s větším zájmem o vědu.
SwafS-01-2018-2019: Open schooling and collaboration on science education.
Rozpočet: 3 mil. EUR.
Rozpočet na project: max. 1,5 mil. EUR.
Předpokládaný počet podpořených projektů: 2.
Typ projektu: dvoustupňový, CSA

2) Inovativní metody pro výuku etiky a integrity výzkumu. Vytváření a testování inovativních
výukových metod (students-centered), formální i neformální. Vytvoření tréninkových programů pro
vzdělavatele.
SwafS-02-2018: Innovative methods for teaching ethics and research integrity.
Rozpočet: 2,5 mil. EUR.
Rozpočet na project: max. 2,5 mil. EUR.
Předpokládaný počet podpořených projektů: 1
Typ projektu: CSA

1b. Strategická orientace:
Procesy institucionálních změn
3) Vytvoření plánů na podporu institucionálních změn. Vytvoření „Research Integrity Promotion
Plans“ - podpůrných procesů a struktur sloužících jako hybná síla institucionálních změn.

SwafS-03-2018-2019: Developing research integrity standard operating procedure
Rozpočet: 4 mil. EUR.
Rozpočet na project: max. 4 mil. EUR.
Předpokládaný počet podpořených projektů: 1
Doporučená délka projektu: 36 měsíců
Typ projektu: CSA

4) Podpora znovu-využívání výsledků výzkumu financovaného z veřejných prostředků. Identifikovat
oblasti, kde otevřená data ještě nejsou běžnou praxí, a bariéry. Navrhnout, jak je překonat. Cílem

je zvýšit viditelnost politiky „open FAIR data policy“. (FAIR = finable, accessible,
interoperable, re-usable).

SwafS-04-2018: Encouraging the re-use of research data generated by publically funded
research projects
Rozpočet: 3 mil. EUR.
Rozpočet na project: max. 3 mil. EUR.

Předpokládaný počet podpořených projektů: 1
Typ projektu: RIA

1c. Strategická orientace:
Procesy institucionálních změn
5) Podpora institucionálních změn v oblastech zodpovědného přístupu k výzkumu a inovacím (RRI).
Institucionální změny by se měly týkat min. jedné, ideálně všech 5 oblastí v zodpovědném přístupu k
výzkumu a inovacím (občanské zapojení do vědy; form. a neform. vzdělávání v oblasti vědy; gender.
rovnoprávnost ve vědě; etika a integrita výzkumu; otevřený přístup k výsledkům výzkumu)
Institucionální změny by měly být udržitelné i po skončení doby trvání projektu.
SwafS-05-2018-2019: Grounding RRI practices in research and innovation performing
organization
Rozpočet: 4,5 mil. EUR.
Rozpočet na project: max. 1,5 mil. EUR.
Předpokládaný počet podpořených projektů: 3
Typ projektu: CSA
6) Podpora univerzit, NGO a center EURAXESS ve vytváření pracovních příležitostí pro
(nedobrovolné) migranty s uprchlickou minulostí. Zapojit je do evropského pracovního trhu na poli
výzkumu. Zapojení národních iniciativ z oblasti trhu práce je vítáno, nicméně účast akreditovaného
centra na podporu mobility výzkumníků EURAXESS je výhodou.
SwafS-06-2018: Science4Refugees
Rozpočet: 2 mil. EUR.
Rozpočet na projekt: max. 0,25 mil. EUR.
Předpokládaný počet podpořených projektů: 8
Typ projektu: CSA

1d. Strategická orientace:
Procesy institucionálních změn

7) Zapojení a posílení činnosti EURAXESS center: SwafS-07-2019:
EURAXESS TOP V
Bude otevřeno 11.12.2018

8) Širokospektrální trénink pro výzkumníky ve všech stádiích kariéry. Cílem je
pomoci zaplnit mezeru v dovednostech mezi akademickou sférou po PhD a
mimo ni:
SwafS-08-2019: Research innovation needs & skills training in PhD
programmes
Bude otevřeno 11.12.2018

2a. Strategická orientace:
Podpora genderové rovnosti

9) Podpora výzkumných organizací v implementaci plánů genderové rovnosti. Tato akce se
soustředí na uskutečňování plánů „Gender Equality Plans, GEPs“ ve výzkumných
organizacích a univerzitách jako hnací síly systematických institucionálních změn. Plány
mají vykazovat jednotný přístup, který by měl být prováděn v součinnosti s nástrojem
„GEAR Tool (Gender Equlity in Academia & Research)“.
SwafS-09-2018-2019:
Supporting research organisations to implement gender equality plans
Rozpočet: 6 mil. EUR.
Rozpočet na project: max. 2,5-3 mil. EUR.
Předpokládaný počet podpořených projektů: 2-3
Doporučená délka projektu: 48 měsíců
Typ projektu: CSA

2b. Strategická orientace:
Podpora genderové rovnosti
10) Analýza rozložení grantů mezi muži a ženami. Projekt má ve vybraných oblastech výzkumu
zkoumat roli grantů, mapovat hybné a brzdící faktory pro jejich získávání v kariéře výzkumníků a
formulovat doporučení pro jejich překonání.
SwafS-10-2018: Analysing gender gaps and biases in the allocation of grants
Rozpočet: 2 mil. EUR.
Rozpočet na project: max. 2 mil. EUR.
Předpokládaný počet podpořených projektů: 1
Doporučená délka projektu: 48 měsíců
Typ projektu: RIA
13) Projekt má jednak vytvořit výukový materiál na témata relevantní k genderové rovnosti ve
výzkumu a inovacích, v druhé fázi pak uskutečnit sérii tréninků a ustanovit celoevropskou síť
školitelů. Zaměření je na školitele a výzkumníky v raném období jejich kariéry.
SwafS-13-2018: Gender Equality Academy and dissemination of gender knowledge across
Europe
Rozpočet: 2 mil. EUR.
Rozpočet na project: max. 2 mil. EUR.
Předpokládaný počet podpořených projektů: 1
Konsorcium: min. 10 partnerů z členských a asociovaných zemí
Typ projektu: CSA

2c. Strategická orientace:
Podpora genderové rovnosti

11) SwafS-11-2019: Scenarios for an award/certification system for gender equality in
research organisations and universities in Europe
Studie proveditelnosti systému certifikace pro genderovou rovnost ve výzkumných organizacích V
Evropě.
Bude otevřeno 11.12.2018
12) SwafS-12-2019: The gender perspective of science, technology and innovation (STI) in
dialogue with third countries
Výzkum, jak je genderová dimenze zvažována na různých úrovních v mezinárodní spolupráci na poli
vědy a inovací. Navázat na práci ERA skupin aktivních v těchto oblastech.
Bude otevřeno 11.12.2018

3. Strategická orientace:
Budování teritoriální dimenze v partnerstvích SwafS
14) Integrace přístupu RRI do místních správních systémů a regionálních politik. Teritoriem je zde

rozuměna buď určitá geografická oblast nebo oblast se sdílenými kult., enviroment. a ekon.
vazbami. Cílem je vyvinout učení pro inovace ve správě a řízení („governance innovations“).
Součástí projektu mají být místní instituce zodpovědné za výzkum & inovace a regionální
samospráva; měli by se podílet občané. Projekt má položit základ pro akce, které by pak nadále
proměňovaly systém řízení v daném regionu v otevřenější a demokratičtější.

SwafS-14-2018-2019: Supporting the development of territorial Responsible Research and
Innovation
Rozpočet: 6 mil. EUR.
Rozpočet na project: max. 2 mil. EUR.
Předpokládaný počet podpořených projektů: 3
Typ projektu: CSA

22) Návrh by měl podpořit nejvzdálenější regiony EU v přípravě aktérů z regionu na účasti v rámcových

programech – mapování aktérů a potřeb, identifikovat opatření, jak přitáhnout a udržet výzkumníky
z těchto regionů.

SwafS-22-2018: Mobilizing Research Excellence in EU Outermost Region
Rozpočet: 4 mil. EUR.
Rozpočet na project: max. 4 mil. EUR.
Předpokládaný počet podpořených projektů: 1
Doporučená délka projektu: max. 3 roky
Typ projektu: CSA

4. Strategická orientace:
Zkoumání a podpora občanské vědy

15) SwafS-15-2018-2019: Exploring and supporting citizen science
•

CSA – poskytnout podporu občanské vědě na evropské úrovni, vytvořit prostředí kde CS
projekty budou moci sdílet dobrou praxi. Cílem je zvyšovat povědomí o CS mezi širokou
veřejností.

•

RIA – zkoumání CS, stejně jako její podpora – jak CS rozvíjí vědecké dovednosti, nástroje.
Cílem je získat nové poznatky a inovace pro aktéry CS.
Rozpočet: 6 mil. EUR
Rozpočet na projekt: max. 2 mil. EUR
Předpokládaný počet podpořených projektů: 3

Typ projektu: CSA a RIA

16) SwafS-16-2019: Ethics of Innovation: the challenge of new interaction
modes (bude otevřeno 11.12.2018)
Analyzovat etické, regulační a „governance“ otázky s cílem maximalizovat sociální benefity
z inovací. Analyzovat roli občanů v inovacích (včetně sociálních).

5a. Strategická orientace:
Budování znalostní základny pro SwafS
17) SwafS-17-2019: Consolidating and expanding the knowledge base on citizen
science (bude otevřeno 11.12.2018)

Zkoumat a syntetizovat data z projektů SC s cílem uchopit vzorce zapojení občanů. Cílem je zlepšit naše
znalosti o fungování CS.

18) Zkoumání zásady předběžné opatrnosti. Prozkoumat výsledky implementace PP v různých
kontextech od roku 2000, analyzovat jejich dopady a navrhnout scénáře pro budoucnost PP.

SwafS-18-2018: Taking stock of the application of the precautionary principle (PP) in R&I
Rozpočet: 6 mil. EUR
Rozpočet na projekt: max. 2 mil. EUR
Předpokládaný počet podpořených projektů: 3

Typ projektu: RIA
19) Výzkum komunikace vědy. Jak jsou vědecké výsledky komunikovány občanům a jak jsou vnímány.
Cílem je vylepšit způsoby měření a hodnocení komunikace vědy. Zvýšit znalosti o vědecké komunikaci
na úrovni mezinárodní, EU i jednotlivých členských států.
SwafS-19-2018-2019: Taking stock and re-examining the role of science communication
Rozpočet: 3,5 mil. EUR
Rozpočet na projekt: max. 1,2 mil. EUR
Předpokládaný počet podpořených projektů: 3
Typ projektu: RIA

5b. Strategická orientace:
Budování znalostní základny pro SwafS
20) Bottom-up téma na témata SwafS a RRI. Výsledek výzkumu má napomoci
vysvětlit interakci mezi vědou a společností, a následné tvorbě politiky pro
vztah vědy a společnosti.

SwafS-20-2018-2019: Building the SwafS knowledge base
Rozpočet: 6 mil. EUR
Rozpočet na projekt: max. 1 mil. EUR
Předpokládaný počet podpořených projektů: 6
Typ projektu: dvoustupňový, RIA

21) Vývoj a vylepšení monitorovacího systému pro odpovědný výzkum a
inovace. Navazuje na projekt MoRRI – Monitoring the Evolution and
Benefits of RRI. RRI nabírá na dynamice a je třeba, aby sběr dat byl nadále
efektivní, spolehlivý a v synergii s ostatními monitorovacími systémy.
SwafS-21-2018: Advancing the Monitoring of the Evolution and Benefits of
Responsible Research and Innovation
Rozpočet: 3 mil. EUR
Rozpočet na projekt: max. 3 mil. EUR
Předpokládaný počet podpořených projektů: 1
Typ projektu: RIA

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

Stránky projektu
SiSnet
www.sisnetwork.eu

ROZVRH PŘÍPRAV 9. RÁMCOVÉHO PROGRAMU
• probíhají revize současného Pracovního programu pro 2018-2020, v 10/2018
bude finální
• veřejné konzultace k budoucnosti EU fondů, včetně rámcového programu,
probíhaly od ledna do března 2018; členské státy a další zúčastněné asociace
vypracovaly své „position papers“ k FP9
• EK zveřejní finanční rámec pro budoucí období (Multiannual Financial
Framework, MFF) – květen 2018
• EK zveřejní návrh příštího rámcového programu FP9 – červen 2018
• 1. čtení v květnu 2019
• rozhodnutí na podzim 2020

Aktuality
Online kurz únor – březen 2018: Jak implementovat RRI do praxe?
HEIRRI MOOC „Concepts and Practice of Responsible Research
and Innovation. Projekt HEIRRI - Higher Education Institutions &
Responsible Research and Innovation, financovaný programem SwafS.

https://www.canvas.net/browse/pompeu-fabra/courses/conceptsresearch-innovation

Aktuality

EuroScience Open Forum, ESOF
www.esof.eu

9. – 14. července 2018 v Toulouse

@ESOF_eu

8. ročník (zal. 2004) největšího evropského vědeckého mezioborového setkání.

Konference ESOF představuje mimořádný prostor pro setkání vědců, mladých
výzkumníků, podnikatelů a inovátorů, politických činitelů, „komunikátorů“ vědy
a širší veřejností z celé Evropy. Letos bude poprvé udělována cena za „scientific
journalism“. Účast bývá kolem 4000 lidí, polovinu z toho tvoří studenti a mladí
výzkumníci. Debatuje se o nových poznatcích a dalším směřování vědy.

V tuto chvíli zveřejněn program a zahájena registrace.

Odkazy

Stránky Technologického centra AV ČR: www.tc.cz
České stránky k rámcovému programu H2020: www.h2020.cz
Stránky České styčné kanceláře pro výzkum,
vývoj a inovace v Bruselu: www.czelo.cz

https://twitter.com/TC_AVCR
https://twitter.com/TC_CAS
https://twitter.com/H2020_Czech

Děkuji Vám za pozornost.

