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Program

Horizon 2020

Pályázat megnevezése
(magyar)

A felelősségteljes kutatás és innováció gyakorlatának
magalapozása a kutatásokat és innovációt ﬁnanszírozó és
megvalósító szervezetekben

Pályázat megnevezése (angol)

Grounding RRI practices in research and innovation funding
and performing organisations

Pályázat kódja

SwafS-05-2018-2019

Általános információk
Célok
A társadalom kutatási-innovációs érdekeltjei közötti fokozott interakciók következtében
intézményi változások megvalósítása szükséges. Az intézményi változások segítségével a
kutatásokat ﬁnanszírozó és megvalósító szervezetek jóval nyitottabbá válnak, és könnyebben
fogadnak az állampolgárok, vagy a korábban kívülállóként azonosított szervezetek felől
inputokat. Jó példái ennek a polgári tudományos kezdeményezések, a ﬁnanszírozást biztosító
ügynökségekre kiterjesztett szakmai értékelések, közpolitikák közös kialakítása, a kutatási és
innovációs programok ütemtervének kialakítása, a kutatási/innovációs tartalom közös
kidolgozása, a pályázatok közös értékelése, egyéb kutatási/innovációs tevékenységek, illetve
ﬁnanszírozási döntések.
Európában a jógyakorlatok széles körben elterjedtek az alábbiak vonatkozásában:
1. az állampolgárok és polgári egyesületek részvételének biztosítása a tudomány területét
érintően;
2. formális és informális természettudományos oktatás;
3. a nemek közti esélyegyenlőség a tudományokban;
4. kutatás-etika és integritás;
5. a kutatási eredményekhez való nyílt hozzáférés.
A fenti öt területen azonosítható jógyakorlatok jóval könnyebben, hatékonyabban és
fenntarthatóbban valósíthatók meg, ha a kutatásokat és innovációkat támogató, megvalósító
szervezetek irányítási kereteik vonatkozásában intézményi változás keretében jelentős
adaptációt hajtanak végre. A nyertes pályázatokkal szemben elvárás, hogy legalább a fenti öt
terület egyikén, de lehetőség szerint valamennyit érintően intézményi változást valósítsanak

meg, integrált megközelítés részeként.

Kedvezményezett

• Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont)
• Nagyvállalat
• Mikro-, kis- és középvállalkozás
• Non-proﬁt szervezet (civil szervezet)
• Non-proﬁt szervezet (állami fenntartású intézmény)
• Egyházi jogi szervezet
• Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU
tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Támogatott projektek várható
száma

3

Pénzügyi információk
Teljes keret

4.500.000 EUR

EU hozzájárulás
projektenként (max.)

1.500.000 EUR

Támogatási intenzitás

100%

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Előﬁnanszírozás

30-45% előleg kérhető.

Elszámolható közvetett
költségek

A közvetlen költségeket kiegészíti a közvetett költségek
átalány-alapú támogatása, melynek mértéke a közvetlen
költségek 25%-ával egyezik meg. Az átalány alvállalkozói
teljesítményre nem igényelhető.
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Benyújtás

Elektronikusan
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en
/opportunities/h2020/topics/swafs-05-2018-2019.html

