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Program

Horizon Europe

Pályázat megnevezése
(magyar)

A biztonsági megoldásokat és a fokozott biztonságérzet
kialakulását elősegítő társadalmi innovációk

Pályázat megnevezése (angol)

Social innovations as enablers of security solutions and
increased security perception

Pályázat kódja

HORIZON-CL3-2022-SSRI-01-04 Grant

Általános információk
Célok
A téma keretében olyan pályázat támogatására kerül sor, amely a helyi közöségek és polgárok
biztonsági megoldások létrejöttéhez való hozzájárulásának jobb megértéséhez, a polgárok és
helyi közösségek részvételével társadalmi laborokban és innovációs élő központokban
fejlesztésre kerülő innovatív, bárhol használható és lehetőség szerint skálázható technológiai
megoldások létrejöttéhez, a biztonsági megoldások fejlesztése során alkalmazandó új
referenciaértékek, szabványok vagy más minőségi kritériumok kidolgozásához járul hozzá. A
megvalósítás során olyan társadalomfejlesztési tervet szükséges kidolgozni, amely
emberközpontú megközelítéssel azt vizsgálja, hogy a biztonsággal kapcsolatos társadalmi
innovációk hogyan szerveződnek, hogyan működnek, melyek a közvetlen és közvetett előnyei,
milyen költségek kapcsolódnak hozzájuk, valamint hogyan, és miért kerülnek elfogadásra vagy
éppen elutasításra. Ezzel összefüggésben a társadalmi innováció feltérképezésére és
elemzésére, egy vagy több különböző társadalmi területen, olyan témákat érintően kerülhet
sor, mint:
a) a biztonság megzavarása nagy (pop-) kulturális és sportrendezvényeken;
b) biztonság, és a biztonságos viselkedés nyilvános helyeken, tömegközlekedési eszközökön,
vagy egyéb mobilitási helyzetekben;
c) radikalizálódás és dezintegráció a helyi közösségekben és a közösségi médiában;
d) az attribútumalapú társadalom által ellenőrzött digitális személyazonosság,
adathordozhatóság és adatminimalizálás;
e) biztonság és védelem biztosítása a távoli kommunikációban, valamint kockázati
forgatókönyvek műveleti irányítása során;

f) az emberkereskedelem területét érintő mobilizáció;
g) automatikus észlelések használata.

Kedvezményezett

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

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Pénzügyi információk
Teljes keret

4.000.000 EUR

Támogatási intenzitás

100%

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Határidők
Benyújtási határidő

2022.11.22.17:00

Benyújtás

Elektronikusan
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