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Michal Pacvoň, 

Národní kontakt pro Společenskou výzvu 6 Evropa v měnícím se světě

Národní kontakt pro program Věda se společností a pro společnost

pacvon@tc.cz

Tel: 234 006 110



Struktura výzev SC6

Pracovní program na dvouleté období 2016-2017

39 témat ve 4 výzvách, 18 témat pro rok 2016, 23 témat pro rok 2017

Výzvy:

CO-CREATION – Co-creation for growth and inclusion; 56,65 M€

REV-INEQUAL – Reversing inequalities and promotiong fairness; 46,5 M€

ENG-GLOBALLY – Engaging together globally; 42 M€

CULT-COOP – Understanding Europe promoting the European public and cultural
space; 67 M€

Other actions: 38,91 M€

SME: 22,17 M€

Vyhlášení výzev pro rok 2016: 27. října 2015

Plánovaná uzávěrka: 4. února 2016

Výjimečně: 24. května 2016, 14. dubna 2016 !!!



Co-Creation for Growth and Inclusion

CO-CREATION-01-2017: Education and skills: empowering Europe’s 
young innovators Inovační akce!

Scope: nové přístupy k „educating skills“, vyvinuty a odzkoušeny; aktéři z oblasti podnikání; zahrnout 
mladé lidi

Dopad:  inovativní vzdělávání, rozvoj „inovačních schopností“, v delší perspektivě podpora podnikání 
a inovací; nové způsoby vytváření politik

CO-CREATION-02-2016 : User-driven innovation: value creation 
through design-enabled innovation CSA

Scope: Evropský pilot; důraz na praktické experimentování; Pilot bude a) shromažďovat data ohledně 
impaktu „design-related policies“ b) vyvine přenositelnou metodologii k hodnocení takových politik c) 
metodologii pro zapojení aktérů v jiných sektorech

Dopad: „mainstreaming design“, data, data sety, metodologie, nové přístupy a řešení

CO-CREATION-03-2016: Piloting demand-driven collaborative innovation 
models in Europe Inovační akce!

Scope: experimentální mechanismy usnadňující nalezení shody mezi nabídkou a poptávkou po 
inovativních nápadech

Dopad: proměna nápadů a znalostí v socioekonomické hodnoty pro občany Evropy, zvýšení zapojení 
podnikatelské sféry do „collaborative innovation form“

Uzávěrka 4. února 2016



Co-Creation for Growth and Inclusion

CO-CREATION-04-2017: Applied co-creation to deliver public 
services Inovační akce!

Scope:  „co-designing a co-creation“ veřejných služeb s použitím ICT a s oporou v open data; 
rozmanití aktéři; identifikovat konkrétní oblast politiky, veřejnou instituci 

Dopad: zvýšení efektivity, kvantitativní a kvalitativní aspekt

CO-CREATION-05-2016: Co-creation between public 
administrations: once-only principle Inovační akce. CSA

Scope: usnadnit personalizaci a zlepšit uživatelskou zkušenost, zvýšit digitalizaci veřejných služeb; 
aby veřejné instituce získávaly data pouze jednou ! 

Dopad: úspora administrativní zátěže, času, zlepšení kvality služeb, přispění k  přístupu „whole-of-
governement“

CO-CREATION-06-2017: Policy-development in the age of big 
data: data-driven policy-making, policy-modelling and 
policy-implementation RIA, CSA
Scope: nové metody a nástroje k podpoře politik; možnost experimentování s big data pro veřejnou 
administraci 

Dopad: lepší efektivnost politik

Uzávěrky 4. února 2016 a 24. května 2016 (téma 05)



Co-Creation for Growth and Inclusion

CO-CREATION-07-2017: Towards a new growth strategy in Europe -
Improved economic and social measurement, data and official 
statistics RIA, CSA

Scope: lepší dostupnost a kvalita dat o hmotných a nehmotných investicích, „capital stock“; CSA 
zahrnutí nových, nestrukturovaných nebo neoficiálních zdrojů do oficiálních statistik

Dopad: lepší data a statistiky, lepší porozumění proměně dynamiky růstu a investic v Evropě

CO-CREATION-08-2016/2017: Better integration of evidence on the 
impact of research and innovation in policy making RIA

Scope: nové metodologie pro hodnocení výkonu a impaktu výzkumu a inovací; analýza, jak to mohou 
ovlivnit veřejné politiky a financování

Dopad: buď vytvoření makroekonomických modelů nebo lepší monitorování zachycující širší 
spektrum způsobů, jak se výzkum a inovace přetvářejí v impakt; zhodnocení společenských benefitů 
generovaných financováním výzkumu a inovací

CO-CREATION-09-2016: A European map of knowledge co-creation 
in support of research and innovation for societal challenges CSA

Scope: vytvoření metodologie a webové platformy zobrazující v reálném čase data o lokální, 
regionální a národní znalosti vzorců „co-creation“.

Dopad: lepší báze pro „evidence based policy making“

Uzávěrka 4. února



Reversing Inequalities and Promoting Fairness

REV-INEQUAL-01-2016: An empirically informed European theory of 
justice and fairness RIA

Scope: výzkum v oblastech a) k Evropské teorii práva a férovosti b) jak se Evropané 
vztahují k nerovnostem, jak je vnímají, zakoušejí a popírají

Dopad: Data a analýza, jak jsou nerovnosti vnímány jako přijatelné v různých členských 
státech (MS). Lepší porozumění pojmům spravedlnosti a férovosti

REV-INEQUAL-02-2016: Contemporary radicalisation trends and their 
implications for Europe RIA

Scope: výzkum dimenzí a) radikalizace, násilí a zločiny z nenávisti b) radikalizace a 
náboženský fundamentalismus

Dopad: Lepší porozumění dynamice radikalizace a nové metody jejího studia.

REV-INEQUAL-03-2016: Dynamics of inequalities across the life-
course ERA-Net Cofund
Scope: dynamiky, strukturní procesy a měření nerovnosti během životního cyklu; 
klíčové životní body, klíčové demografické události; doporučení k možné harmonizaci

Uzávěrka 4. února 2016 



Reversing Inequalities and Promoting Fairness

REV-INEQUAL-04-2016: Intra-EU mobility and its impacts for social 
and economic systems RIA

Scope: a) sociální a ekonomický dopad intra EU mobility b) Politizace této mobility, její 
vnímání a reprezentace v médiích

Dopad: zlepšení znalostní báze; možná regulace

REV-INEQUAL-05-2016: Inequalities in the EU and their 
consequences for democracy, social cohesion and inclusionRIA

Scope: dimenze a) vztah mezi demokracií a střední třídou b) vzrůstající nerovnosti a 
jejich dopad na klasickou a ne-klasickou politickou participaci c) mladí lidé a budoucnost 
evropských demokracií

Dopad: znalostní základna; různé budoucí scénáře vývoje demokracie a politické 
participace

REV-INEQUAL-06-2016: Tackling inequalities at their roots: new 
policies for fairness in education from early age RIA 
Scope: dimenze a) redukce nerovnosti ve vzdělávání od raného věku 2) inovativní formy 
managementu organizací ve vzdělávacím systémů k větší rovnosti a účinnosti

Dopad: lepší znalost vzdělávacího systémů a jejich reformního potenciálu



Reversing Inequalities and Promoting Fairnaiss

REV-INEQUAL-07-2016: Spatial justice, social cohesion and territorial 
inequalities

Scope: dimenze a) teritoriální koheze, „spatial justice“ a solidarita v Evropě b) regionalismy, otázka 
politické a sociální rovnosti?

Dopad: Výzkum konceptuálně a empiricky přispěje k posílení znalostní báze v oblasti „spatial
justice“ a sociálních nerovností  

REV-INEQUAL-08-2016: Fighting inequalities through policies against 
tax fraud and tax evasion RIA

Scope: dimenze a) stát: role vlády, daňové zákony a systémy vymáhání daní b) strana pachatele: 
praktiky, motivace a postoje napříč Evropou

Dopad: znalostní báze různých daňových zákonů a vymáhacích systémů, příklady dobré praxe k 
navázání spolupráce a důvěry mezi plátci daní a administrací

REV-INEQUAL-09-2017: Boosting inclusiveness of ICT-enabled 
research and innovation CSA

Scope: hub stimulující odpovědný a inkluzivní ICT výzkum, podpora SSH expertízy v ICT projektech

Dopad: zlepšení spolupráce mezi ICT a SSH obory; identifikace klíčových indikátorů

REV-INEQUAL-10-2016: Multi-stakeholder platform for enhancing 
youth digital opportunities CSA 

Dopad: platforma stimulující občanské zapojení mladých lidí skrz online participaci

Uzávěrka 4. února 2016



Engaging Together Globally

ENG-GLOBALLY-01-2017: Strengthening Europe’s position in the 
global context: science diplomacy and intercultural relations

RIA

Scope: a) využití vědy a mezikulturních dovedností v kontextu evropské diplomacie b) Evropské 
hodnoty a reflexe evropské koloniální minulosti v současných evropských společnostech c) globální 
trendy sekularizace, náboženská radikalizace a role Evropy

Dopad: dopad na zahraniční politiky EU, posílení koordinace mezi EU a partnery

ENG-GLOBALLY-02-2017: Shifting global geopolitics and Europe's 
preparedness for managing risks, mitigation actions and fostering 
peace RIA

Scope: a) nedávný globální geopolitický vývoj a jeho důsledky pro EU b) připravenost EU na 
zvládnutí rizik a příležitostí a podporu míru v kontextu krize  

Dopad: zhodnocení globálních a regionálních rizik, bezpečnostní agenda ve světle geopolitického
vývoje. Doporučení, jak zlepšit efektivnost EU v role garanta bezpečnosti

ENG-GLOBALLY-03-2017: The European Union and the global 
challenge of migration RIA

Scope: a) integrovaný přístup k migraci a rozvoji b) koherence politik EU v oblasti migrace

Dopad: zlepšení koherence politik EU v otázce migrace; výzkum poskytne silné konceptuální 
nástroje, jak lépe interpretovat roli EU a MS jakožto globálních aktérů v oblasti migrace 



Engaging Together Globally

ENG-GLOBALLY-04-2017: Science diplomacy for EU neighbourhood
policies CSA

Scope: „stock-taking“ a kritický přehled výzkumu regionů sousedících z EU včetně akcí vědecké 
diplomacie; analýza role, jakou může hrát „science diplomacy“ – široké zapojení cílených regionů !  

Dopad: konsolidace korpusu vědění o vědecké diplomacii ve službách evropské sousedské politiky. 
Doporučení pro tvoření strategií vědecké diplomacie

ENG-GLOBALLY-05-2017: The strategic potential of EU external trade 
policy RIA

Scope: přehled EU a MS bilaterálních a multilaterálních obchodních strategií, srovnat různé 
regionální a specifické přístupy; zhodnotit koherenci jejich cílů, strategií a nástrojů 

Dopad: nový vhled do těchto strategií a jejich vztahů. Doporučení institucionální  a behaviorální 
adaptace potřebné k posílení pozice EU v mezinárodním obchodě

ENG-GLOBALLY-06-2017: The Asia-Pacific as a strategic region for 
Europe

Scope: a) regionální integrace Jihovýchodní Asie a její důsledky pro Evropu b) governance Pacifiku 
jako výzva pro Evropu

Dopad: přehled strategických výzev, kterým čelí Evropa v různých zónách regionu Asie-Pacifik a 
informace pro různé aktéry v EU a na národní úrovni



Engaging Together Globally

ENG-GLOBALLY-07-2017: The European Union and Central Asia
CSA

Scope: nutnost intenzivnějšího a koordinovaného výzkumu regionu

Dopad: posílení vazeb s regionem; formulace priorit pro politiky EU, vytvoření sítě evropských 
výzkumníků na poli studií Střední Asie 

ENG-GLOBALLY-08-2016/2017: EU-China cooperation on sustainable 
urbanisation RIA, CSA

Scope: a) RIA Kulturní a socio-ekonomické aspekty urbánní sféry v Číně
b) CSA Inovační platforma EU-Čína na téma udržitelné urbanizace

Dopad: zlepšit porozumění kulturních a socioekonomických aspektů v oblasti urbanizace; podpora 
kapacity průmyslu nalézt inovativní řešení

ENG-GLOBALLY-09-2016: Centres/Networks of European research 
and innovation CSA

Scope: ustavit nová centra nebo sítě center v partnerských zemích (Brazílie, Čína, USA), zajistit 
počáteční operační fázi

Dopad: podpořit spolupráci; viditelnost evropského výzkumu

Uzávěrka 14. dubna 2016 (témata 08 a 09)



Understanding Europe – Promoting the

European Public and Cultural Space

CULT-COOP-01-2017: Democratic discourses and the rule of law
RIA

Scope: dimenze a) suverenita a demokracie b) legitimnost vládou práva, spravedlnosti a základních 
práv

Dopad: inspirovat budoucí debaty o suverenitě na EU úrovni, o ústavních změnách EU, podpoření 
legitimnosti EU a vytvoření nového narativu pro Evropu 

CULT-COOP-02-2017: Improving mutual understanding among 
Europeans by working through troubled pasts RIA

Scope: komparativní zkoumání „evidence“ a narativů kritické reflexe; dimenze a) formální vzdělání, 
curricula a vyučovací praxe b) občanská společnost, neformální vzdělání a politické diskursy 

Dopad: lepší znalost významu paměti, interpretací a vyučování problematických period dějin; 
inovativní výukové materiály  

CULT-COOP-03-2017: Cultural literacy of young generations in 
Europe RIA

Scope: dimenze a) podpora kulturní vzdělanosti (literacy) prostřednictvím formálního vzdělávání b) 
role neformálního vzdělávání a další faktory v tvorbě kulturní vzdělanosti

Dopad: podpora kulturního vzdělávání mladých, zahrnout „policy makers“, testování inovativních 
praktik   



Understanding Europe Promoting the European 

Public and Cultural Space

CULT-COOP-04-2017: Contemporary histories of Europe in artistic 
and creative practices RIA

Scope: analýza různých uměleckých a kreativních praktik s ohledem na způsob, jak reprezentují 
Evropu, evropské identity a „Europeanisation“; komparativní přístup a široké pokrytí Evropy; rozlišit 
pozitivní a negativní obrazy

Dopad: lepší znalost kulturní evropanizace při vytváření nových nástrojů a materiálů pro vzdělávání

CULT-COOP-05-2017: Religious diversity in Europe - past, present 
and future RIA

Scope: různé typy a elementy koexistence různých náboženských a nenáboženských komunit v 
Evropě, historická a komparativní perspektiva

Dopad: lepší uchopení nutných podmínek pro náboženskou i nenáboženskou koexistenci v Evropě, 
politická doporučení, média

CULT-COOP-06-2017: Participatory approaches and social innovation 
in culture RIA a CSA

Scope: a) RIA analýza stavu kulturních institucí, hledání nových způsobu rozvoje evropských 
kulturních ministerstev, institucí a jejich sítí b) CSA „social platform“ reprezentanti Evropského 
kulturního dědictví, výzkumníci, NGOs, policy makers

Dopad: vytvoření báze nových institucionálních strategií pro oslovení nového publika a komunit



Understanding Europe Promoting the European 

Public and Cultural Space

CULT-COOP-07-2017: Cultural heritage of European coastal and 
maritime regions RIA

Dopad: prohloubení znalostí a politická doporučení

CULT-COOP-08-2016: Virtual museums and social platform on 
European digital heritage, memory, identity and cultural 
interaction. RIA a CSA

Scope: a) RIA radikální transformace evropského kulturního dědictví novými médii; zkoumání této 
transformace a možnosti kulturních institucí kapitalizovat nové formy komunikace a interakce 

b) CSA platforma angažující široké spektrum aktérů a komunit

Dopad: nové způsoby utvářet a studovat evropskou kulturu, synergie mezi tradičními a virtuálními 
muzei podpoří ekonomický růst sektoru

CULT-COOP-09-2017: European cultural heritage, access and analysis 
for a richer interpretation of the past RIA

Scope: vytvořit dostupné a účinné metody digitálního přístupu, analýzy dokumentů a ochrany 
kulturních zdrojů; práce v úzké spolupráci s SSH výzkumníky 

Dopad: nové způsoby pochopení vývoje v „computer science“ a „big data management“  



Understanding Europe Promoting the European 

Public and Cultural Space

CULT-COOP-10-2017: Culture, integration and European public space

ERA-NET Cofund

CULT-COOP-11-2016/2017: Understanding the transformation of 
European public administrations RIA a CSA

Scope: a) RIA analýza, jak se veřejné administrace může stát otevřenější a vstřícnější, podporující 
participaci veřejnosti b) CSA shromáždit aktéry z administrace i mimo ni a identifikovat „best
practices“

Dopad: vytvoření základu pro nové institucionální strategie, doporučení pro vlády a tvůrce politik

Uzávěrka 4. února 2016 (témata 08 a 11)



SME Instrument

H2020-SMEInst-62-2016-2017-SC6-CULT-COOP: New 
business models for inclusive, innovative and reflective 
societies

Scope: podpora růstu MSP prostřednictvím „Bussiness model innovation

Pravidla jsou specifická pro tento nástroj, kontakt: Michaela Vlková, 
vlkova@tc.cz



Links

Participant portal

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

CORDIS

http://cordis.europa.eu/home_en.html

NET4SOCIETY

http://www.net4society.eu/

česky

http://www.h2020.cz/cs



Děkuji Vám za pozornost!


