SPOLOČENSKÉ VÝZVY – EURÓPA V MEN IACOM S A S V ETE I NKLUZÍ VNE, I NOVATÍ VNE A REFLEXÍVN E S POL OČNOS TI

SLOVENSKO V PROGRAME HORIZONT 2020

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Spoločenská oblasť Európa v meniacom sa svete - inkluzívne, inovatívne a reflexívne
spoločnosti je zameraná predovšetkým na spoločenské vedy, veľký priestor tu majú
hlavne ekonomovia, sociologovia, politologovia, ale tiež antropologovia alebo historici.
Aktuálne existuje množstvo spoločenských problémov, ktoré ohrozujú budúcnosť
Európy a jednotlivcov vo veľkých častiach spoločnosti. Pomôcť môžu výskum a inovácie.
Práve preto sa z programu Horizont 2020 financuje výskum nových stratégií a riadiacich
štruktúr, ktoré by mohli prekonať pretrvávajúcu hospodársku nestabilitu a zaistiť, že
Európa bude schopná odolávať budúcim poklesom, demografickým zmenám a
modelom migrácie. Financovaním sa tiež podporujú nové formy inovácií, ako napríklad
otvorené inovácie, inovácie obchodných modelov, inovácie vo verejnom sektore a
sociálne inovácie v záujme splnenia sociálnych potrieb.

ZÁKLADNÉ HODNOTENIE ÚČASTI SR *
čistý príspevok EÚ pre slovenské subjekty: 4,63-mil. EUR
35 účastí slovenských subjektov
22 unikátnych účastníkov
28 uzatvorených grantových dohôd (zazmluvnených projektov)
* Údaje k 22. 4. 2021

GRAF 1: ÚČASŤ EÚ-13
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GRAF 2: POČET UZATVORENÝCH GRANTOVÝCH DOHÔD SO
SLOVENSKÝMI SUBJEKTMI
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TAB. 1: PREHĽAD 10 NAJÚSPEŠNEJŠÍCH SLOVENSKÝCH ŽIADATEĽOV

ZDROJ: EK, HORIZON DASHBOARD, 22. 4. 2021

ZHRNUTIE ÚČASTI SR V PROGRAME HORIZONT 2020 - EURÓPA V MENIACOM SA
SVETE - INKLUZÍVNE, INOVATÍVNE A REFLEXÍVNE SPOLOČNOSTI
So získaným príspevkom z EÚ vo výške 4,63-mil. EUR sa Slovensko umiestnilo za Poľskom,
Maďarskom, Estónskom, Cyprom, Slovinskom, Českom, Litvou, Rumunskom, Bulharskom a
Chorvátskom.
S počtom účastí (35) sa Slovensko umiestnilo za Poľskom, Maďarskom, Estónskom, Slovinskom,
Českom, Rumunskom, Cyprom, Bulharskom a Litvou.
Z celkového počtu 28 uzatvorených grantových dohôd so slovenskými subjektmi najvyšší počet (10)
bol zaznamenaný v roku 2016.
Najúspešnejší žiadatelia v SR: Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita J. Selyeho v Komárne,
Pedal Consulting s.r.o., Exdwarf Consulting s.r.o., Technická univerzita v Košiciach, Centrum
spoločenských a psychologických vied SAV, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská
akadémia vied, Centrum vedecko-technických informácií SR, Ekonomická univerzita v Bratislave.
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PRÍKLAD ÚSPEŠNÉHO PROJEKTU
Názov projektu: The HUB for boosting the Responsibility and inclusiveness
of ICT enabled Research and Innovation through constructive interactions
with SSH research
Akronym: HubIT
SK partneri v projekte: Centrum vedecko-technických informácií SR, Pedal
Consulting
Čistý príspevok EÚ pre slovenské subjekty: Centrum vedecko-technických
informácií SR (150 750 EUR), Pedal Consulting (238 250 EUR)

MEDZINÁRODNÍ PARTNERI PROJEKTU
Konzorcium zložené zo 14 partnerov (špičkových európskych výskumných
inštitúcií, univerzít a súkromných firiem) z 10 európskych krajín.
Koordinátor projektu: CIVITTA EESTI AS (ES)
SK partneri projektu: Centrum vedecko-technických informácií SR, Pedal
Consulting

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE
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CIELE PROJEKTU
Dlhodobým strategickým cieľom HubIT je prispieť k vysokej úrovni
európskeho výskumu a inovácií a zabezpečiť, aby boli ďalšie inovácie
spojené s IKT financované z programu Horizont 2020 zodpovedné,
inkluzívne a zamerané na zvrátenie nerovností. Priamym cieľom HubIT je
vybudovať centrum, ktoré bude aktivovať a zlepšovať konštruktívne a
spoluvytvárajúce interakcie medzi disciplínami SSH a IKT pri vývoji a
implementácii spoločnej vízie inkluzívneho HubIT aktivuje konštruktívne
interakcie medzi zainteresovanými stranami, ktoré tvoria ekosystém RRISSH, prostredníctvom rôznych sietí a aktivít, ktorých hlavným cieľom je
vývoj konkrétneho európskeho rámcového modelu pre implementáciu
zodpovedného a inkluzívneho výskumu a inovácií (RRI) v oblasti IKT.
Rámcový model je komplexný súbor spoločne vyvinutých a použitých
definícií, pokynov a nástrojov na presadzovanie problémov RRI a SSH vo
výskume a inovácií IKT.
SLOVENSKÍ PARTNERI V PROJEKTE
[Mgr. Gabriela Mezeiová, PhD., Odbor medzinárodnej spolupráce, CVTI SR,
HubIT projekt končí, potreba zodpovednosti v IT rastie, 4. 3. 2021]
„Konzorcium HubIT intenzívne pracovalo na vybudovaní hub-u, centra, ktoré by
aktivizovalo konštruktívnu a spoločnú kreatívnu interakciu medzi spoločenskými a
humanitnými vedami (SSH) a informačnými a komunikačnými technológiami (IKT).
Cieľ bol realizovať spoločnú víziu o inkluzívnom výskume a inováciách v oblasti
digitálnych technológií.“
Výsledky projektu:
Vybudovanie mesta Metropolis s tromi stanicami, v ktorom jeho virtuálni
návštevníci a neskôr obyvatelia – aktuálne komunita zložená z približne stovky
užívateľov – komunikujú, spolupracujú a majú k dispozícii zdroje a nástroje, ktoré
môžu inovácie a výskum v oblasti digitálnych technológií priblížiť spoločnosti a
jednotlivcom.
Zorganizovanie viac ako 30 podujatí s viac ako 1 500 účastníkmi (z toho 40 %
žien) z viac ako 90 rôznych organizácií, počnúc národnými a medzinárodnými
workshopmi zameranými na budovanie HubIT komunity, cez workshopy na
tvorbu politických odporúčaní, až po konferencie a kreatívne a experimentálne
podujatia, kde sa vytvorilo viac ako 50 zodpovedných IT riešení reagujúcich na
spoločenské výzvy. Všetky za účelom prepájania sveta digitálnych technológií a
IT aktérov so spoločenskými aktérmi, s cieľom pretaviť koncept zodpovedného
výskumu a inovácií do reality.
Vytvorenie návrhu politických odporúčaní a zbierky osvedčených postupov, ako
aj manuálu na zavedenie konceptu zodpovednosti do vlastnej reality a tiež sady
nástrojov na hodnotenie miery zodpovednosti v procese IT výskumu a vývoja,
slúži ako základ pre ďalšie využitie a udržateľnosť projektu HubIT.

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE
URL: https://www.hubit-project.eu/
e-mail: gabriela.mezeiova@cvtisr.sk

VIAC INFORMÁCIÍ - EURÓPA V MENIACOM SA SVETE - INKLUZÍVNE, INOVATÍVNE
A REFLEXÍVNE SPOLOČNOSTI
https://eraportal.sk/horizont-2020/spolocenske-vyzvy/europa-v-meniacom-sa-svete-inkluzivneinovacne-a-reflexivne-spolocnosti/
NCP: Centrum vedecko-technických informácií SR, e-mail: elena.zakova@cvtisr.sk

