
Vybrané výzvy Horizont 2020 – december 

2019 (informácie poskytlo CCVaPP) 
Inkluzívne a inovatívne postupy integrácie nedávno prichádzajúcich migrantov 
do miestnych spoločenstiev 
Deadline: 12 March 2020 
https://ec.europa.eu/info/funding- 
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/migration-04-2020 
Stručný popis výzvy 
Príchod migrantov prispieva k diverzifikácií demografického, kultúrneho, jazykového, 
etnického a náboženského zloženia rozličných európskych miest, predmestí a 
vidieckych komunít. Môže to predstavovať príležitosť aj významnú výzvu. Úlohou je 
poskytnúť týmito návrhmi opatrení tvorcom politiky prístup k právam a službám. 

 
Riešenie radikalizácie prostredníctvom sociálneho začlenenia 
Deadline: 12 March 2020 
https://ec.europa.eu/info/funding- 
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-governance-09- 
2020 
Stručný popis výzvy 
Na základe empirických a multidisciplinárnych prístupov by sa v návrhoch mali posúdiť 
viacnásobné hnacie sily a prejavy radikálnych ideológií, ktoré sú náchylné k 
podnecovaniu alebo vedú k násiliu, či už ide o spoločenské alebo politické. Dôraz by 
sa mal klásť na psychologické a sociálne mechanizmy odcudzenia a radikalizácie 
mládeže v mestských a prímestských kontextoch. Výskum by mal v prípade potreby 
vyvinúť nové metódy a politické odporúčania založené na dôkazoch v úzkej spolupráci 
s občianskou spoločnosťou. 

 
Vytváranie európskych mediálnych krajín a europeizácia 
Deadline: 12 March 2020 
https://ec.europa.eu/info/funding- 
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-10- 
2020 
Stručný popis výzvy 
Tradičné a sociálne médiá sa rýchlo menia. Digitalizácia, šírenie globálne 
interaktívnych doručovacích platforiem, väčší dôraz na údaje, sústredenie kapitálu, 
obavy z neprimeraného politického zasahovania a falošných správ, plus transformácia 
v žurnalistike a spravodajskej produkcii patria medzi spúšťače týchto zmien. Médiá 
zohrávajú rozhodujúcu sociálno-kultúrnu a politickú úlohu prostredníctvom formovania 
názorov . Výskum na túto tému sa musí opierať o regionálne, národné a európske 
zdroje údajov s cieľom analyzovať transformácie európskeho mediálneho prostredia 
od prelomu 21. a súčasného dňa v európskom mediálnom prostredí v jeho globálnom 
kontexte. Ak je to relevantné, výskum môže priniesť nedávne zmeny v historických 
perspektívach, vrátane porovnania s inými „mediálnymi revolúciami“ v minulosti. 
Výskum by mal poskytnúť nové poznatky vrátane údajov týkajúcich sa vývoja 
priestorových a sociálnych, vrátane rodovej rovnosti, distribúcie spotreby a využívania 
médií. 
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Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika a rozširujúci sa rozsah vonkajšej 
angažovanosti EÚ 
Deadline: 12 March 2020 
https://ec.europa.eu/info/funding- 
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-governance-07- 
2020 
Stručný popis výzvy 
Cieľom výzvy je začať s opatreniami na základe dopytu zo strany verejných orgánov 
zamerané na prispôsobenie aplikácií EGNSS ich potrebám. Nadnárodná spolupráca 
musí v tejto súvislosti zohrávať kľúčovú úlohu, pretože môže uľahčovať prenos 
vedomostí a optimalizáciu zdrojov pre verejné orgány. Návrhy by mali podporovať 
zavádzanie trhu EGNSS v celej Európe a preukázať udržateľnosť riešení aj po dobe 
trvania navrhovaného projektu. Výber segmentu trhu a aplikácie EGNSS je na 
navrhovateľovi. EGNSS by mali byť súčasťou plánovaného riešenia. Komisia sa 
domnieva, že návrhy, ktoré požadujú príspevok od EÚ v rozmedzí od 1 do 3 miliónov 
EUR, by umožnili primerané riešenie tejto konkrétnej výzvy. To však nevylučuje 
predkladanie a výber návrhov požadujúcich iné sumy. 

 
Technologické transformácie, zručnosti a globalizácia – budúce výzvy pre 
spoločnú prosperitu 
Deadline: 12 March 2020 
https://ec.europa.eu/info/funding- 
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-18- 
2020 
Stručný popis výzvy 
Kombinované účinky technologických transformácií, obchodu a globalizácie priniesli 
víťazov a porazených v Európe a vo zvyšku sveta. Návrhy by mali najskôr merať vplyv 
technologického pokroku, obchodu a globalizácie na zručnosti, zamestnanosť, 
nerovnosti v príjmoch a mzdách a na pracovnú mobilitu a migráciu v EÚ. V tejto téme 
by sa mali riešiť otázky na strane dopytu aj na strane ponuky vrátane globálnych 
hodnotových reťazcov, offshoringu a ich distribučných účinkov. Napríklad by návrhy 
mohli zmapovať spôsoby prispôsobenia pracujúceho obyvateľstva a jeho tokov 
trendom v medzinárodnej štruktúre výroby a spotreby. Komisia sa domnieva, že 
návrhy, v ktorých sa požaduje príspevok EÚ v ráde 3 miliónov EUR, by umožnili 
primerané riešenie tejto konkrétnej výzvy. To však nevylučuje predkladanie a výber 
návrhov požadujúcich iné sumy. 

 
Kultúra za hranicami – Uľahčenie inovačnej a výskumnej spolupráce medzi 
európskymi múzeami a pamiatkami 
Deadline: 12 March 2020 
https://ec.europa.eu/info/funding- 
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-19- 
2020 
Stručný popis výzvy 
V súčasnosti, keď komunikácia, médiá a kultúra voľne prúdia za hranice, je potrebné 
prepojiť zbierky a lokality kultúrneho dedičstva a predstaviť hmatateľné a nehmotné 
dedičstvo Európy občanom a turistom v ich širších historických a geografických 
kontextoch. Na základe cieleného a kritického mapovania súčasnej praxe a prekážok 
je cieľom siete porozumieť výzvam a príležitostiam posilnenej spolupráce európskych 
múzeí a pamiatok. Sieť by mala venovať osobitnú pozornosť rozmerom trvalej 
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udržateľnosti a zamestnanosti ďalšej inštitucionálnej spolupráce. Komisia sa 
domnieva, že návrhy, v ktorých sa požaduje príspevok EÚ v ráde 3 miliónov EUR, by 
umožnili primerané riešenie tejto konkrétnej výzvy. To nevylučuje predkladanie a výber 
návrhov požadujúcich iné sumy. 

 
Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a jeho prijímania na zvrátenie nerovností 
Deadline: 12 March 2020 
https://ec.europa.eu/info/funding- 
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-22- 
2020 
Stručný popis výzvy 
Nerovnosti v Európe rastú už niekoľko desaťročí, a to aj napriek vyšším úrovniam 
sociálnych a verejných výdavkov v pomere k HDP. Sociálne nevýhody a neistota sa 
do značnej miery zdedia, pričom kľúčovú úlohu zohrávajú nízke dosiahnuté vzdelanie 
rodičov a detí. Existuje dostatok dôkazov o tom, že deti z menej privilegovaného 
sociálneho prostredia sa v prístupe k vzdelávaniu a pri prijímaní do školy kráčajú 
pozadu. Výskum sa zameria na prístup a vzdelávanie. Návrhy sa zameriavajú na 
vzdelávanie od raného detstva až do vzdelávania dospelých pomocou najvhodnejších 
metód a prístupov. Vzdelávanie by sa malo chápať komplexne vrátane formálneho a 
neformálneho vzdelávania poskytovaného verejne alebo súkromne. Výskum zlepší a 
vyvinie potrebné kvantitatívne a kvalitatívne údaje, poučí sa z existujúcich politík 
zameraných na boj proti nerovnostiam vo viacerých oblastiach politiky. 

 
Trvalo udržateľné postupy zamerané na integráciu novoprijatých migrantov do 
spoločností 
Deadline: 12 March 2020 
https://ec.europa.eu/info/funding- 
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/migration-10-2020 
Stručný popis výzvy 
Nepravidelný príchod veľkého počtu migrantov do Európy od roku 2014 určil 
výnimočnú mobilizáciu zdrojov (často roztrieštených v mnohých malých a časovo 
obmedzených projektoch), ktoré sa používajú na zabezpečenie úspešnej integrácie 
migrantov do európskych spoločností. Financovanie sa mobilizovalo na úrovni EÚ, na 
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni a určilo veľké množstvo opatrení v politike 
aj vo výskume. Po takejto reakcii na núdzové situácie je teraz čas zhodnotiť vykonanú 
prácu, porozumieť dopadu použitých zdrojov a zvážiť získané ponaučenia. 

 
Podpora vytvárania sietí národných think-thankov na výskum a inovácie, ktoré 
pomáhajú pri formovaní a zdieľaní spoločnej perspektívy politiky v oblasti 
výskumu a inovácií v celej Európe 
Deadline: 12 March 2020 
https://ec.europa.eu/info/funding- 
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/governance-23-2020 
Stručný popis výzvy 
Zamýšľané nové riadenie politiky v oblasti výskumu, vývoja a inovácií na úrovni EÚ 
spočíva v kombinácii otvoreného, transparentného a kooperatívneho vzťahu medzi 
vedou a spoločnosťou. Vyžaduje si to spoločné porozumenie a spoločné názory na 
politické výzvy a príležitosti založené na spoľahlivých dôkazoch a nepretržité výmeny 
s politickými poradcami a tvorcami politík pôsobiacimi na vnútroštátnej úrovni. V tejto 
súvislosti je potrebné pomôcť pri transparentnom prepojení think-thankov na výskum 
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a inovácie v celej EÚ, aby sa posilnil a rozšíril ich príspevok k spoločnému navrhovaniu 
politiky v oblasti výskumu a inovácií. 

 
Príbehy o migrácii a jej vplyve: minulosť a súčasnosť 
Deadline: 12 March 2020 
https://ec.europa.eu/info/funding- 
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/migration-09-2020 
Stručný popis výzvy 
Spôsob akým spoločne diskutujeme o migrácii má vplyv na tvorbu politík a reakcií na 
riešenie tohto javu. Príbehy o migrácii či už v médiách na verejných alebo politických 
diskurzoch ovplyvňujú politické procesy v celej Európe, ovplyvňujú naše vnímanie 
dynamiky migrácie a v konečnom dôsledku majú vplyv na integráciu migrantov do 
našich spoločností. Výzvou je porozumieť a vysvetliť príčiny a dôsledky takýchto 
rozprávaní, preskúmať ich konštrukciu a zhodnotiť ich účinky na postoje k migrácii a 
na spoločnosť ako celok. Identifikáciou zodpovednosti všetkých zainteresovaných 
strán – tvorcov politík, organizácií občianskej spoločnosti, občanov a migrantov – pri 
formovaní týchto rozprávaní a objasňovaním dôsledkov diskurzov o migrácii bude 
lepšie definovaná úloha a zodpovednosť všetkých zainteresovaných strán a ich 
zodpovednosť. 

 
Inkluzívne a inovatívne postupy integrácie nedávno prichádzajúcich migrantov 
do miestnych spoločenstiev 
Deadline: 12 March 2020 
https://ec.europa.eu/info/funding- 
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/migration-04-2020 
Stručný popis výzvy 
Príchod migrantov prispieva k diverzifikácií demografického, kultúrneho, jazykového, 
etnického a náboženského zloženia rozličných európskych miest,predmestí a 
vidieckych komunít. Môže to predstavovať príležitosť aj významnú výzvu. Úlohou je 
poskytnúť týmito návrhmi opatrení tvorcom politiky prístup k právam a službám. 

 
Európske kompetenčné centrum pre ochranu a zachovanie pamiatok 
Deadline: 12 March 2020 
https://ec.europa.eu/info/funding- 
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-20- 
2020 
Stručný popis výzvy 
Narastajúci výskyt katastrof, ako sú povodne, zemetrasenia, požiare a znečistenie 
môže niekedy spôsobiť nezvratné poškodenie miest kultúrneho dedičstva a 
historických dokumentov alebo zničiť celé oblasti spolu s dokumentmi a pamiatkami. 
Ohrozené sú európske kultúrne pamiatky a mnoho ďalších historických dokumentov, 
pamiatok a historických budov v členských štátoch. Okrem straty nášho dedičstva sa 
kultúra a tvorivé odvetvia ,ako aj súvisiace odvetvia. Digitálne technológie môžu 
pomôcť zachovať znalosti o ohrozených artefaktoch dedičstva, múzeách, pamiatkach, 
dokumentoch a lokalitách a sprístupniť ich občanom v celej Európe a budúcim 
generáciám. Okrem toho online prístup k vysoko kvalitným holisticky 
zdokumentovaným digitálnym replikám (vrátane rozprávania príbehov) artefaktov, 
miest, dokumentov a pamiatok môže zvýšiť príťažlivosť a propagáciu miesta, mesta 
alebo členského štátu a tým podporiť miestny cestovný ruch. 
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Kurátor digitálnych aktív a pokročilá digitalizácia 
Deadline: 12 March 2020 
https://ec.europa.eu/info/funding- 
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-12- 
2018-2020 
Stručný popis výzvy 
V inštitúciách kultúrneho dedičstva exponenciálne rastie množstvo digitálneho obsahu 
spolu s potenciálom výkonu nových digitálnych technológií. Toto veľké množstvo 
údajov predstavuje pre kurátorov stále väčšiu výzvu riadenia. Práca v tejto oblasti by 
mala vedeckým inštitúciám a odborníkom v oblasti dedičstva umožniť aby v plnej miere 
využívali potenciál digitálnych technológií na správu, štúdium, uchovávanie, obnovu, 
sprístupňovanie, vzájomné prepojenie, šírenie a uchovávanie svojich zbierok. 

 

Transformačný vplyv rušivých technológií na verejné služby 
Deadline: 12 March 2020 
https://ec.europa.eu/info/funding- 
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-02- 
2018-2019-2020 
Stručný popis výzvy 
Výzvou je zhodnotiť potenciálne prínosy a riziká spojené s využívaním rušivých 
technológií vo verejnej správe ako aj ich sociálny vplyv vrátane vplyvu na štátnych 
zamestnancov. Politické, etické, sociálno-ekonomické, právne a kultúrne dôsledky 
narušujúce technológie a ich akceptácia sú dôležité nielen pre štátnu správu, ale aj 
pre občanov. 

 
Sociálno-ekonomický výskum: neenergetické vplyvy a poznatky o správaní 
zásahov do energetickej účinnosti 
Deadline: 15 January 2020 
https://ec.europa.eu/info/funding- 
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-4-2020 
Stručný popis výzvy 
V návrhoch by sa malo opísať, ako sa budú koordinovať úlohy členov rôznych 
konzorcií. Mali by klásť dôraz na európsku pridanú hodnotu svojich výstupov a 
porovnateľnosť výsledkov rôznych pilotných projektov, aby boli relevantné pre tvorcov 
európskej politiky. Teoretický a empirický výskum vybraný konzorciom by mal vyvodiť 
závery týkajúce sa najlepších nástrojov politiky (napr. opatrenia typu push and pull, 
cenové mechanizmy, stimuly, využívanie pákového efektu na sociálnych normách, 
poskytovanie zjednodušených informácií v reálnom čase a prípadne porovnávacích 
informácií o nich, vlastný kontext spotreby atď.), príslušné kontextové aspekty určujúce 
účinnosť zásahu a podľa možnosti aj dlhodobé vplyvy behaviorálne informovaných 
politických zásahov. Návrhy by sa mali opierať o príslušné národné a medzinárodné 
projekty a iniciatívy. 
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Doplňujúce informácie k programovému 

obdobiu 2018-2020 (informácie doplnila 

FF UPJŠ) : 
1. 
 Úplný zoznam výziev (portál Funding and Tender Opportunities, oblasť Societal 
Challenge 6, 23 výziev) 

 
 

2. 
Prezentácia z podujatia Informačný deň spojený s medzinárodnou burzou 

partnerov a  tzv. proposal check (Bratislava,  november 2019), obsahuje prehľad   

a popis výziev 

 
https://prod5.assets-cdn.io/event/4144/assets/8426189505-c4aaa7035d.pdf 

 

 

3. 

Publikácia Opportunities for Researchers from the SSH in H2020, ponúkajúca prehľad 
výziev zahŕňajúcich spoločensko-vedný aspekt na rok 2020: 

 
https://www.net4society.eu/files/SSH%20Opportunities%20document_sept19_update_f
inal1.pdf 
 

4. 

Elektronická publikácia, ktorá obsahuje prehľad príležitostí pre oblasť Veda so 
spoločnosťou a pre spoločnosť (Science with and for Society, SwafS) a pre ďalšie 
tematické oblasti programu Horizont 2020, link na publikáciu: 

 
http://eraportal.sk/aktuality/prehlad-prilezitosti-swafs-v-inych-tematickych-oblastiach- 
programu-horizont-2020/ 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search%3BfreeTextSearchKeyword%3D%3BtypeCodes%3D1%3BstatusCodes%3D31094501%2C31094502%3BprogramCode%3DH2020%3BprogramDivisionCode%3D31047995%3BfocusAreaCode%3Dnull%3BcrossCuttingPriorityCode%3Dnull%3BcallCode%3DDefault%3BsortQuery%3DopeningDate%3BorderBy%3Dasc%3BonlyTenders%3Dfalse%3BtopicListKey%3DtopicSearchTablePageState
https://prod5.assets-cdn.io/event/4144/assets/8426189505-c4aaa7035d.pdf
https://www.net4society.eu/files/SSH%20Opportunities%20document_sept19_update_final1.pdf
https://www.net4society.eu/files/SSH%20Opportunities%20document_sept19_update_final1.pdf
http://eraportal.sk/aktuality/prehlad-prilezitosti-swafs-v-inych-tematickych-oblastiach-programu-horizont-2020/
http://eraportal.sk/aktuality/prehlad-prilezitosti-swafs-v-inych-tematickych-oblastiach-programu-horizont-2020/

