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Институционални промени за подкрепа на отговорните научни изследвания в
организации, осъществяващи научно-изследователска дейност и в организации,
финансиращи научни изследвания (Institutional Change to Support Responsible Research
and Innovation in Research Performing and Funding Organisations)
Развитие на наука, осъществявана с и за общество, базирано на знания (Strengthening
the Science with and for Society Knowledge-Base)
Развитие на приобщаващо и предвидимо управление за научните изследвания и
иновациите (Developing Inclusive, Anticipatory Governance for Research & Innovation)

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020swafs-2016-17.html

SWAFS-03-2016-2017: ПОДКРЕПА ЗА НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДА ВНЕДРЯТ ПЛАНОВЕ
ЗА РАВНО УЧАСТИЕ НА МЪЖЕ И ЖЕНИ В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
(SUPPORT TO RESEARCH ORGANISATIONS TO IMPLEMENT GENDER EQUALITY PLANS)
 Цел: подкрепа за RPOs и RFOs – да въведат планове за равно участие на мъже и жени в
научните изследвания
 Плановете следва да включват дейности като: оценка / одит на процедури и практики в
организацията; прилагане на ефективни стратегии за преодоляване на неравенството
между половете и др.;
 Насърчава се участието на RFOs (организации за финансиране на научни изследвания) и
професионални асоциации
 Очакван резултат: нарастване на броя на RPOs и RFOs, внедряващи планове за равенство
между половете
 Препоръчителна продължителност на проекта – минимум 48 месеца
 Бюджет – 6.1 млн. евро (за 2017 г.)
 1.5 – 2.03 млн. евро/проект – искано финансиране от ЕС
 Тип дейност – CSA
 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-03-2016-2017.html

SWAFS-05-2017: NEW CONSTELLATIONS OF CHANGING
INSTITUTIONS AND ACTORS

 Предложенията за проекти следва да обърнат специално внимание на RRI
(отговорни научни изследвания), но не е задължително да се ограничат само до
това.
 Бюджет – 7.1 млн. евро
 3 – 3.55 млн. евро/проект – искано финансиране от ЕС
 Тип дейност – CSA
 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sw
afs-05-2017.html

SWAFS-06-2017: ENGAGING INDUSTRY –
CHAMPIONS FOR RRI IN INDUSTRIAL SECTORS


Очакван резултат – да се разработят нови подходи за иновации (напр. технически,
социални или др.) в индустриален контекст, като се използват съществуващите
инструменти за обучение, финансирани от ЕК (например RRI-TOOLKIT на проекта
RRI-TOOLS, https://www.rri-tools.eu/about-rri).

 Консорциум – минимум 10 юридически лица от 10 различни държави членки или
асоциирани страни.
 Бюджет – 7.10 млн. евро
 3 – 3.55 млн. евро/проект – искано финансиране от ЕС
 Тип дейност – CSA
 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs
-06-2017.html
 http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_rri/rri_indicators_final_version.pdf
 http://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=library

SWAFS-08-2017: EUROPEAN COMMUNITY OF
PRACTICE TO SUPPORT INSTITUTIONAL CHANGE
 Цел: Създаване на общност от практики на
изследователски и практически центрове с опит в
равенството между половете в политиките в областта на
научните изследвания и иновациите

 Тип дейност – Дейности за координация и подкрепа (CSA)
 Бюджет – 3 млн. евро
 Искано финансиране – 3 млн. евро/проект

 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opp
ortunities/h2020/topics/swafs-08-2017.html
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