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МІСЦЕ SSH В ПРОГРАМІ ГОРИЗОНТ 2020
¢ “Social sciences and humanities research will be 

fully integrated into each of the priorities of 
Horizon 2020 and each of the specific objectives 
and will contribute to the evidence base for policy 
making at international, Union, national, 
regional and local level. In relation to societal 
challenges, social sciences and humanities will be 
mainstreamed as an essential element of the 
activities needed to tackle each of the societal 
challenges to enhance their impact.” - Horizon 
2020 Framework Regulation



МІСЦЕ SSH В ПРОГРАМІ ГОРИЗОНТ 2020





МЕТА ІНТЕГРАЦІЇ SSH В ПРОГРАМУ
ГОРИЗОНТ 2020
¢ The idea is to fully integrate the STEM (science, 

technology, engineering and mathematics) disciplines 
together with the SSH tackling the complex societal 
issues of European societies. Integrating SSH 
research across Horizon 2020 is essential to maximise
the returns to society from investment in science and 
technology. Integrating the socio-economic dimension 
into the design, development and implementation of 
research itself and of new technologies can help find 
solutions to societal problems. The idea to focus 
Horizon 2020 on 'challenges' rather than disciplinary 
fields of research illustrates this new approach.

¢ (Sourse: Net4Society)





2 ТИПИ ТЕМ З SSH

¢ Теми, що мають складову SSH 
(Мультидисциплінарні дослідження, в яких 
віднаходження рішення проблеми потребує 
знань і внеску як SSH, так і STEM). 
Консорціум у таких проектах має обов'язково 
включати партнерів як з STEM, так і SSH.

¢ Теми, які повністю присвячені SSH
(Дослідження, яке ґрунтується на знаннях і 
внеску дослідників та практиків з SSH).
Консорціум у таких проектах має складатися 
переважно з партнерів з різних SSH 
дисциплін.



РОЛЬ SSH В ЛІДЕРСТВІ У
ПРОМИСЛОВОСТІ

¢ Посилення культурних та соціальних аспектів 
інновацій

¢ SSH як джерело креативності у розробці 
сервісів та продуктів (‘creative industry sector’)

¢ Суспільні аспекти (‘Human-centric digital age’)
¢ Розробка бізнес моделей та моделей 
менеджменту





РОЛЬ SSH В СУСПІЛЬНИХ ВИКЛИКАХ

¢ SC1 (Здоров'я): Розуміння детермінантів здоров'я та 
оптимізація ефективності медичної допомоги

¢ ▶SC2 (Харчова безпека): Підтримка політики 
розширення прав і можливостей сільських регіонів та 
промотування обґрунтованого вибору споживачів

¢ ▶SC3 (Безпечна та чиста енергія): Прийняття важливих 
рішень щодо енергетичної політики та перехід до стійкої 
енергетичної системи

¢ ▶SC4 (Транспорт): Вироблення транспортної політики, 
ґрунтованої на реальних даних та передбаченнях, 
міська мобільність

¢ ▶SC5 (Зміни клімату): Пом'якшення наслідків змін 
клімату та розробка адаптаційних стратегій, ініціативи 
з підвищення ефективності ресурсів, зелена економіка

¢ ▶SC7 (Безпека): Культурні та соціоекономічні аспекти 
безпеки, питання ризику та управління
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¢ Project name: DANDELION – Promoting EU funded 
projects of inclusive, innovative and reflective societies

¢ Project Number: 693796
¢ Project Coordinator: Q-PLAN INTERNATIONAL 

ADVISORS Ltd (Mr Iakovos Delioglanis)
¢ Consortium: Q-PLAN International | LOBA | FVA New 

Media Design | Insight Publishers Limited | PEDAL 
Consulting | Goethe University | CIVITTA 

¢ Start date: April 1st, 2016
¢ Duration: 24 months
¢ Budget: 979.438,00€
¢ Contact: info@dandelion-europe.eu
¢

¢ The project DANDELION aims to support the uptake and 
valorisation of Inclusive, Innovative and Reflective 
Societies (IIRS) research and improve its dissemination 
towards citizens, policy makers, academia and media. This 
will be achieved through a series of innovative and creative 
communication activities targeted at a range of audiences.
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