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SPOLOČENSKÉ A HUMANITNÉ VEDY AKO ĽUDSKÝ PRVOK
VO VÝSKUME A INOVÁCIÁCH
▪ Spoločenské a humanitné vedy (Social Sciences and Humanities, SSH) sú dôležitými
vednými odbormi a pomáhajú realizovať vedecký a technologický vývoj zameraný na
ľudí
▪ Systematická spolupráca medzi SSH a STEM (veda, technológia, inžinierstvo a
matematika) disciplínami vedie k obohacujúcemu interdisciplinárnemu vedeckému
prístupu
▪ Žiadna vedecká disciplína nedokáže samostatne odpovedať na veľké spoločenské výzvy
dnešného sveta

▪ SSH pomáhajú zabezpečovať relevantnosť výskumu, inovácií, ale aj verejných politík
pre spoločnosť

SSH A PROGRAM HORIZONT 2020
▪ Začleňovanie výskumu v oblasti SSH do rámcových
programov EÚ pre výskum a inovácie sa označuje pojmom
integrácia SSH
▪ Cieľom integrácie SSH je dosiahnuť zvýšenú až
systematickú spoluprácu medzi STEM a SSH disciplínami v
hľadaní problémov komplexných spoločenských problémov
▪ Výraznejšie začlenenie SSH sa stalo prierezovou prioritou v
programe Horizont 2020 (2014 – 2020) – „SSH flagging“
▪ Celkovo pozitívny vývoj a stúpajúca tendencia zapájania
SSH partnerov, avšak zostáva priestor na zlepšenie

HLAVNÉ ZISTENIA: FINANCIE UDELENÉ VÝSKUMU V OBLASTI SSH

Zdroj: Európska komisia

HLAVNÉ ZISTENIA: ZASTÚPENIE SSH V SSH-FLAGGED TÉMACH
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Zdroj: Európska komisia

SC1 = Zdravie
SC2 = Poľnohospodárstvo
SC3 = Energetika
SC4 = Transport
SC5 = Životné prostredie
SC6 = Inkluzívna a
inovatívna spoločnosť
SC7 = Bezpečnosť
ICT = Informačné a
komunikačné technológie
NMBP = Nanomateriály,
pokročilé materiály,
biotechnológie
SPACE = Vesmír
Tabuľka ukazuje modrou zastúpenie
projektov s SSH partnermi (aspoň 1) v
rámci tém označených ako SSHflagged. Oranžová farba označuje
celkové počty SSH partnerov v daných
projektových konzorciách.

HLAVNÉ ZISTENIA: ROZDIELNE ZASTÚPENIE DISCIPLÍN SSH

Zdroj: Európska komisia

INTEGRÁCIA SSH V PROGRAME HORIZONT EURÓPA
▪ Klaster 2 je prirodzeným bodom záujmu pre všetky SSH disciplíny
▪ Integrácia SSH vo všetkých oblastiach programu definovaná ako prierezová
priorita programu

▪ Dôležitá úloha SSH pri realizácii zelenej a digitálnej transformácie
▪ Dôležitosť SSH zohľadnená v celom životnom cykle projektov
▪ Pri hodnotení projektových návrhov podaných do tzv. SSH-flagged tém sú
prítomní nezávislí odborní hodnotitelia z SSH oblasti a zaškolení v
problematike
▪ Európska komisia bude naďalej vydávať ročné monitorovacie správy o
pokroku v integrácii SSH do programu Horizont 2020 (2019, 2020) a Horizont
Európa

AKO VYHĽADÁVAŤ PRÍLEŽITOSTI: „SSH FLAGGING“
▪ Pomocou Funding & Tenders portálu je možné rýchlo a ľahko vyhľadať otvorené
alebo nadchádzajúce výzvy/témy programu Horizont Európa, v ktorých sa očakáva
zapojenie SSH expertízy
▪ Výberom špecifickej priority „Socio-economic science and humanities“ sa zobrazia
relevantné témy v každej z oblastí programu – tzv. SSH-flagged topics
▪ Ak je téma „SSH-flagged“, znamená to, že sa zapojenie SSH expertízy v projekte
vyžaduje a jej neprítomnosť má za následok nižšie bodové hodnotenie návrhu
▪ Viac ako 130 SSH tém v roku 2021 a viac ako 150 v roku 2022

TIPY
▪ Net4Society: spoločný projekt národných kontaktných bodov pre Klaster 2 zo 60 krajín
(www.net4society.eu)
- Cielená podpora pre SSH komunitu
- Brokerage podujatia & Partner search (od 2022)

- Monitoring príležitostí pre SSH komunitu mimo Klastra 2
▪ European Alliance for Social Sciences and Humanities (EASSH) (https://eassh.eu/):
- Organizácia zastupujúca hlas spoločenských a humanitných vied v Európe smerom k politickej
úrovni
- Viac ako 65 členských organizácií, predstavujúcich viac ako 100 000 výskumníkov
- Podpora SSH a STEM spolupráce

ZDROJE
▪ Stránka Európskej komisie: SSH Integration
▪ 5. monitorovacia správa o integrácii spoločenských a humanitných vied do programu Horizont
2020: Integration of Social Sciences and Humanities in Horizon 2020: Participants, Budgets and
Disciplines 5th monitoring report (Vydaná v decembri 2020)
▪ Medzinárodné podujatie: Social Sciences and Humanities in Horizon Europe: diving into the
opportunities (2.6.2021), Správa z podujatia
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